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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ภาษีศุลกากรเปนภาษีอากรที่เรียกเก็บแกการนําสินคาผานเขาหรือออกจากเขต
แดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนึ่งซึ่งอาจเปนรัฐในรูปใดๆ ก็ไดซึ่งไมข้ึนแกกัน  โดยมีอํานาจเหนอืภูมอิาณา
เขตเปนสัดสวนเปนแหลงที่มาของรายไดรัฐ กลาวคือเปนภาษีอากรที่รัฐบาลเรียกเก็บเอาจากการ
นําเขาหรือสงออกซึ่งสินคาหรือส่ิงของอื่นๆ ตามที่กําหนดไว อาจกลาวไดวาเปนภาษีอากรที่เกาแก
ที่สุดในโลกเปนแหลงที่มาสําคัญของรายไดแกรัฐเหนืออาณาเขตตั้งแตสมัยโบราณ  

 
สําหรับประเทศไทย หลักกฎหมายศุลกากรที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2469 ซึ่งมีประวัติความเปนมาจากการที่รัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่ง กับ
ประเทศอังกฤษ  เมื่อวันที่   8  เมษายน   2398  และวันที่  13  พฤษภาคม  2399   จึงตองยกเลิก
การเก็บภาษีเบิกรองหรือคาปากเรือและจัดตั้งสถานศุลกากร (Customs House)  จัดเก็บภาษีขา
เขา “รอยชักสาม” และภาษีขาออกตามที่ระบุไวทายสัญญา นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้ง “โรงภาษี” 
ที่ปากคลองผดุงกรุงเกษม  พรอมกับระบบศุลกากรแบบใหมแตยังมิไดมีบทกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่แนนอน ยังอาศัยที่ปรึกษาและเจาหนาที่ชาวตางประเทศจนกระทั่งป พ.ศ.  2452  (ร.ศ. 
128) กรมศุลกากรไดราง Trade and Customs Regulations 128 (1909) ตามหลักกฎหมาย
อังกฤษชื่อวา “Customs Consolidations Act,1879” จากนั้นรัฐบาลไทยไดสง Draft  of  Propose  
Trade  and  Customs  Regulations  for  the  Kingdom  of  Siam, R.S. 128 (1909) ไปยัง
ประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกันทําการพิจารณา การพิจารณารางขอบังคับการคาและการศุลกากร
ดังกลาวยืดเยื้อมาจนกระทั่งรัฐบาลเจรจาแกไขสนธิสัญญากับนานาประเทศเสร็จส้ินป พ.ศ. 2469 
จึงมีผลผอนคลายขอผูกมัดตางๆ ลงอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องภาษีศุลกากร  ดังนั้น  ราง Trade  
and  Custom  Regulations 128 (1909)   จึงไดรับการปรับปรุงแกไขตราออกใชในปนั้นเปน  
“พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469” อันเปนการวางรากฐานแหงการศุลกากรลงไวและใชปฏิบัติ
สืบมาจนบัดนี้ 1 

                                     
 

1 ถวิล   วุสิทธจนิดา, กฎหมายเกี่ยวกับการศุลกากร ภาค 1 วาดวยกฎหมาย
ศุลกากร (ตอนที ่1-หลักทั่วไป),  (พระนคร : โรงพิมพขาวพาณชิย) , หนา (8) คํานาํ. 
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ปจจุบัน กรมศุลกากรเปนหนวยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง  หนาที่หลักประการ

สําคัญ  คือ  การจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินคาขาเขา  สินคาขาออกที่เปนอากรศุลกากร
โดยตรง       จากขอมูล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2544-2545  พบวา มูลคาการนําเขาโดยรวม ในป 
2545  มีมูลคากวา  2,778,040  ลานบาท  มูลคาการสงออก 2,955,714 ลานบาท    นอกจากการ
จัดเก็บรายไดศุลกากรแลว ยังมีการจัดเก็บภาษีแทนหนวยงานอื่น  เพื่อเปนรายไดใหรัฐบาล    จาก
ขอมูลเฉพาะเดือนธันวาคม  พ.ศ.2545 เชนการจัดเก็บภาษีการคาและภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับ
สินคาที่นําเขาและสงออกแทนกรมสรรพากรจํานวน 9,019.508 ลานบาท   ภาษีเพื่อ
กระทรวงมหาดไทยและภาษีบํารุงทองถิ่นจํานวน 1,116.845 ลานบาท เงินประกันกองทุนน้ํามัน
จํานวน 247.321 ลานบาท ตลอดจนคาธรรมเนียมแทนคณะกรรมการลงเสริมการลงทุน   เปนตน   
สรุปยอดการจัดเก็บเฉพาะในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีการจัดเก็บภาษีแทนหนวยงานอื่นๆ ของ
รัฐถึง 12,423.232 ลานบาท ภาษีศุลกากรที่กรมศุลกากรทําการจัดเก็บนั้น จึงนับเปนรายไดของ
หนวยงานอื่นของรัฐและเปนผลประโยชนมหาศาลของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอ
เศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง  

 
ปญหาการลักลอบหนีศุลกากรเปนปญหาที่มีมานับแตอดีตกาล กลาวไดวา

ปญหาการลักลอบหนีศุลกากร มีอยูทั่วทุกประเทศที่มีการจัดเก็บภาษี แมในประเทศที่พัฒนาแลว   
เพียงแตประชาชนในประเทศอาจรูจักและเคารพหนาที่จึงมีความสมัครใจในการเสียภาษี   สวนใน
ประเทศกําลังพัฒนาอาจมีปญหาการลักลอบหนีศุลกากรมากกวา  เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  
เชน  สภาวะทางเศรษฐกิจ  ประสิทธิภาพในการจัดเก็บแลบริหารภาษีอากร    ตลอดจนประชาชน
ผูเสียภาษี  เปนตน   ปจจุบันการลักลอบหนีภาษีศุลกากรเปนความผิดและมีโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469   นับแตสมัยรัชกาลที่  7  แหงกรุงรัตนโกสินทร   ความผิด
ดังกลาวไดมีการกําหนดโทษไวทั้งจําคุก และ โทษปรับ อาจเพราะการลักลอบหนีศุลกากร เปนการ
กระทําที่มีผลกระทบตอรายไดของรัฐและการพัฒนาของประเทศ โดยในการกําหนดฐานความผิด
และโทษมิไดบัญญัติข้ึนโดยชัดเจนอยางเชนความผิดในประมวลกฎหมายอาญาคือนอกจาก
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรแลวนั้น ยังไดรวมความผิดหลายฐานรวมอยูในมาตราเดียวกันคือ
มาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 

 
การนํา “ของ” เขาหรือออกนอกประเทศมีทั้งของที่เปนสินคาทั่วไปและเงิน 

(รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพยฯ) สวนรูปแบบการลักลอบหนีศุลกากรมีทั้งการผานแดน
ทางบกตามแถบชายแดน ทางน้ํา ทางอากาศ โดยนําติดตัวเขามา ซุกซอนในกระเปาสัมภาระหรือ
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ยานพาหนะตาง ๆ เชน สวนตาง ๆ ของเรือ รถยนต รถไฟ เครื่องบิน เปนตน จากการศึกษาพบวา
ในแตละปพบวามีผูกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอยางมากเฉพาะ
การลักลอบสินคาหนีศุลกากร ในป พ.ศ.  2544  พบวามูลคา 2,029.23  ลานบาท  และในป พ.ศ. 
2545  มีมูลคาสูงถึง  2,750.60  ลานบาท  กรมศุลกากรปฏิบัติภารกิจปองกันและปราบปรามโดย
จับกุมผูกระทําผิดลักลอบหนีศุลกากรโดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 400 ราย เฉพาะเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2545  จํานวน 455 ราย  มูลคา  395.193 ลานบาท      สวนความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
นั้นในปเดียวกันพบความผิดมูลคาสูงถึง  2,487.81  ลานบาทและ 1541.63 ลานบาท และในชวง
เวลาเดียวกันสามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดถึง 635 ราย  มูลคา 410.013 ลานบาท  เปนตน
สําหรับการลักลอบนําเงินเขา/ออกโดยผิดกฎหมาย (illegal money smuggling) แตละคดีมีมูลคา
โดยเฉลี่ยหลายลานบาท  เชน ในคดีที่รูจักกันดีในนามของนางรสรินทร ชอประดิษฐมีมูลคากวา
37,810,000 เหรียญสหรัฐ และคดีอ่ืนอีกหลายคดีเปนเงินจํานวนมหาศาล   แตไมมีการรวบรวม
สถิติคดีและมูลคาสําหรับคดีลักลอบหนีศุลกากรของกรมศุลกากร   เนื่องจากยังมีความเห็นไม
ตรงกันในคดีวาเปนการลักลอบหนีศุลกากรหรือไม  ซึ่งประเด็นนี้กรมศุลกากรเห็นวาไมเปนการ
ลักลอบหนีศุลกากรจึงไมมีการรวบรวมไวเปนขอมูลสถิติการลักลอบหนีศุลกากร    

 
ปญหาการลักลอบหนีศุลกากรและการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากร

ดังกลาว  มิใชความเสียหายตอรายไดของกรมศุลกากรหรือระบบภาษีศุลกากรเทานั้น   แตเปน
ความเสียหายที่กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2542  ไดกําหนดโทษสําหรับความผิดฐานนี้ไวในมาตรา 27  เพียงการปรับเปนเงินสี่เทาของ
ราคาซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินสิบป หรือทั้งปรับทั้งจํา   ในการดําเนินการกับ
ทรัพยสินนั้นเปนอํานาจของพนักงานอัยการในการมีคําขอใหศาลมีคําสั่งริบทรัพยตามกฎหมาย
ศุลกากรใหตกเปนของแผนดิน  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2485 มาตรา 17     กรณี
เปรียบเทียบระงับคดีตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544    ขอ 1  06 03 01  (3) เร่ือง
เกณฑเปรียบเทียบระงับคดีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  ไดกําหนดใหมีการชําระคาปรับเปน
เงินสองเทาของราคาซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว และยกของกลางใหเปนของแผนดินเชนกัน      
แมตามมาตรา 27 (ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร และหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร) ไมวาจะเปน
โทษปรับหรือโทษจําคุกตามกฎหมายศุลกากรของไทยมีอัตราโทษขั้นสูงหนักกวากฎหมายศุลกากร
ของตางประเทศ เชนสหรัฐมีโทษปรับและจําคุกไมเกิน 2 ป และริบของกลาง  เมื่อคร้ังที่มีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายในป พ.ศ. 2490 เปนจําคุกไมเกินสิบปแตในการพิจารณาพิพากษาคดีมักไมมี
การนําโทษจําคุกมาบังคับใชอยางจริงจัง  นอกจากนี้ยังสามารถทําความตกลงระงับคดีในชั้น
ศุลกากรดวยโทษปรับเพียงสองเทาของราคาของรวมอากรแลวเทานั้น     ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ
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ในการกระทําความผิดดังกลาวผลประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดรับมีมูลคามหาศาลเมื่อคุมคาที่
จะเสียงแมจะถูกจับดําเนินคดีก็ตาม    และปจจุบันผูกระทําความผิดกลายเปนผูมีอํานาจ  มี
อิทธิพล  เปนขบวนการหรือองคกรแมกระทั่งองคกรอาชญากรรมขามชาติ  ที่มีลักษณะปราบปราม
ไดยากไมวาจะดวยวิธีการที่ซับซอน  การใชอํานาจ อิทธิพลแมแตการทุจริตคอรรัปชั่น  เปนตน   จงึ
เปนการยากที่จะนํามาตรการทางกฎหมายศุลกากรมาบังคับใชตามลําพัง    จึงตองแกปญหาที่
ตนเหตุโดยการตัดแรงจูงใจในการกระทําความผิดซึ่งก็คือผลประโยชนตอบแทนอันมีมูลคา
มหาศาลนั่นเอง    ตามกฎหมายศุลกากรมีการดําเนินการกับทรัพยสินเฉพาะที่เปนของกลางในคดี
นั้น ๆ เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาจําเลยกระทําความผิดจริงเทานั้น และไมมีมาตรการในการ
ติดตามรองรอยทางการเงินหรือทรัพยสินแตอยางใด  หากคดีใดศาลยกฟองเนื่องจากไมอาจพิสูจน
ไดวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามฟอง
หรือไม   ผลประโยชนจากการกระทําความผิดในครั้งที่จําเลยชนะคดีก็จะนําไปสนับสนุนผูกระทํา
ความผิดหรือองคกรอาชญากรรมเหลานั้นใหกระทําความผิดอีก  ไมวาจะเปนความผิดเกี่ยวกับ
ศุลกากรหรือแมแตความผิดหรืออาชญากรรมอื่น ๆ  สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันสะทอนให
เห็นวาลําพังกฎหมายศุลกากรนั้นไมสามารถปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดตลอดจน
ติดตามและดําเนินการตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมดได 

 
ปจจุบัน  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ได

กําหนดไวในมาตรา 3 (7) “ ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร”  เปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  ดังนั้นการลักลอบหนีศุลกากรจึงเปนความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงินดังกลาว   เปนชองทางใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเขาไป
ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ของกฎหมาย  โดยอาศัยมาตรการตาง ๆ ในการ
ดําเนินการกับทรัพยสิน   โดยเฉพาะ “มาตรการยึดทรัพยทางแพง” (Civil Forfeiture Measure) ซึ่ง
เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนมาตรการดําเนินการกับทรัพยสิน โดยนําเอาการริบทรัพยสินในทาง
แพงมาใช   ดวยการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งก็คือ เงิน หรือ
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน  ก็คือทรัพยสินที่หรือส่ิงของที่ไดมีการลักลอบหนี
ศุลกากร มูลคาที่แทจริงของคาภาษีอากรทั้งหมดที่ผูนําเขา-สงออกตองเสียใหแกรัฐ  ตลอดจนการ
สนับสนุน ชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินดังกลาว   ซึ่งมี
ความสําคัญตอปญหานี้อยางยิ่ง  คือการมุงที่ตัวทรัพยสินเพื่อใหกลับมาเปนของแผนดิน หากศาล
เชื่อวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ก็จะมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปน
ของแผนดินโดยไมคํานึงถึงตัวบุคคลผูกระทําผิดวาไดรับโทษตามความผิดมูลฐานนั้น ๆ หรือไม 
หรือไดทําการฟอกเงินหรือไม   เนื่องจากวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
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การฟอกเงิน พ.ศ. 2542    คือเปนมาตรการทางกฎหมายที่ทําลายเศรษฐกิจของอาชญากรหรือ
ผูกระทําผิดเพื่อตัดแรงจูงใจในการกระทําความผิดเพราะไมมีประโยชนใดเลยที่จะกระทําความผิด
และไดเงินทองทรัพยสินมามากมายหากไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินเหลานัน้ได  และทัง้นี้
นอกเหนือจากการดําเนินคดีกับบุคคลที่ โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง  การไดมา  
แหลงที่ต้ัง  การจําหนาย  การโอน  การไดสิทธิใด ๆ  ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด  ซึ่ง
ถือวาเปนการฟอกเงินซึ่งเปนความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5  เปนความผิดที่มีโทษทางอาญา
แลว   ยังไดนํามาตรการยึดทรัพยทางแพงมาใช  โดยไดขยายหลักเกณฑการริบทรัพยสินใหมี
ขอบเขตกวางขวางขึ้นกวาการริบทรัพยสินตามกฎหมายที่มีอยูแตเดิม   โดยใหสามารถริบ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไดทั้งหมด  โดยไมคํานึงวา ทรัพยสินดังกลาวจะมีการโอน  
แปรเปลี่ยนสภาพไปแลวกี่คร้ัง คือตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นแลวก็ตาม2   ดังนั้นหากนํามา
บังคับใชกับกรณีการลักลอบหนีศุลกากร ก็จะสามารถติดตามรองรอย และนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  เชน เงิน  หรือผลประโยชนที่จายใหเปนสินบน   มูลคาของจํานวนเงินที่
แทจริงซึ่งตองจายเปนคาภาษีแกรัฐ     เงินและผลประโยชนมหาศาลเหลานี้ สามารถนํากลับมา
เปนของรัฐ   
 
  อยางไรก็ตาม  แมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542    จะไดกําหนดไวอยางชัดเจนใหความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรเปน
หนึ่งในความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(7)     ในการตีความกฎหมายตลอดจนการปฏิบัติงาน  ยังคง
มีประเด็นปญหาที่สําคัญตาง ๆ เกิดขึ้น ดังนี้   ประเด็นแรก  กรณีการนําเงินเขา-ออกนอก
ราชอาณาจักรประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling)  ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น
คือ   เมื่อนําเงินตราตางประเทศซึ่งไดมาโดยฝาฝนกฎหมายและกฎเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราออกนอกราชอาณาจักรจะเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือไม  ในเมื่อ
ไดมีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485  (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2527  เพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ วรรค 1 กําหนดให เงินตรา  เงินตราตางประเทศ  ใหถือเปน 
”ของ”  ตามกฎหมายศุลกากร   และมาตรา 8 ทวิ วรรค 2  “การสงหรือนํา  หรือพยายามสง หรือ

                                     
 
2    สีหนาท  ประยูรรัตน, คําอธบิายพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : นิติสนเทศ, 2544), หนา 70.  
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ชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการสงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ หรือ
หลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย  โดยฝาฝนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้”  จะ
หมายถึงการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งใดก็ไดที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485 หรือจะตองเปนการฝาฝนหรือละเลย
ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศ หรือคําสงอันกําหนดไวเฉพาะเกี่ยวกับการสงหรือนําออกไป
นอกหรือเขามาในประเทศไทยเทานั้น    นอกจากนี้นับต้ังแต ป 2534 เปนตนมา เมื่อมีการเปดเสรี
ทางการเงินไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534)   ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  ไดยกเลิกขอ11 แหงกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่  13 (พ.ศ. 
2485)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485    ที่กําหนดหามมิ
ใหบุคคลใดสงหรือนําปจจัยชําระเงินตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตรา
ตางประเทศออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานนั้น  ซึ่งหมายถึงปจจบัุนการ
นําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรี ไมจํากัดจํานวนอีกตอไป  แตใน
หมายเหตุทายกระทรวงยังแสดงใหเห็นวา รัฐยังคงควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศที่อยูภายในประเทศอยู    ดังนั้นการนําเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดย  กลาวคือฝาฝน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  ซึ่งมิใชขอกําหนดเกี่ยวกับการสงหรือนําออก
นอกราชอาณาจักรโดยตรงจะเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2527 และจะนําไปสูการวินิจฉัยวาเปน
ความผิดตามมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ดวยหรือไม   จึงเปนประเด็น
สําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน     หลักกฎหมาย  
ความเห็น  ขอวินิจฉัยของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ    ตลอดจนขอโตแยงที่เกิดขึ้น
นับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการนํามาพิจารณาในประเด็นปญหาดังกลาว   อันจะนําไปสูการ
วินิจฉัยการกระทําความผิดมูลฐานจนถึงประเด็นปญหาการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน                       
    

ประเด็นตอมานั้นเนื่องจากมาตรา 3(7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร”   
ปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชกฎหมายอีกกรณีหนึ่งคือ   มีความเห็นในทางกฎหมายโดย
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายที่แตกตางกัน  วาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรนี้หมายความ
รวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรซึ่งบัญญัติอยูในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 หรือไม   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตัวแทนจากกรม
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ศุลกากรในการวินิจฉัยที่ 487/2545 เร่ือง “หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม 
(7) ของนิยามคําวา     "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ไดมีความเห็นวาความผิดมูลฐานตามมาตราดังกลาวหมายรวมถึงการ
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรดวย  เนื่องจากความผิดทั้งสองเปนความผิดเดียวกัน    แตในการชี้แจงของ
สํานักงานปองกันและปราบปราการฟอกเงินในการวินิจฉัยดังกลาว   และความเห็นของนัก
กฎหมาย กับทางเจาหนาที่และกรมศุลกากรสวนใหญมีความเห็นวาความผิดฐานลักลอบศุลกากร
เปนความผิดคนละฐานแตกตางจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรแมจะอยูในหมวดและ
มาตราเดียวกันก็ตาม   ปญหานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  เนื่องจากในเบื้องตนหากความผิดทั้งสองเปนความผิดเดียวกัน   เมื่อ
มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหนวยงานตาง ๆ ที่จับกุมไดไมวาจะเปนกรมศุลกากร  ตํารวจน้ํา  
เจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานใดก็ตามมีหนาที่ตองรายงานการกระทําความผิดดังกลาวไปยัง
สํานักงาน ป.ป.ง. ทันทีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2544 ขอ 4 ประกอบกับ
ขอตกลงตาม  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ที่ใหมีการรายงานความผิด
เกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรในกรณีนําเขาและสงออกไปยังสํานักงาน ป.ป.ง. ทันที  หากไมมี
การรายงานหรือรายงานลาชาก็จะทําใหดําเนินการกับผูกระทําความผิดและทรัพยสินไดยากขึ้นไม
ทันการณ    หากความผิดมูลฐานนี้ไมรวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร   ก็จะไมสามารถ
ดําเนินการกับผูกระทําผิดและทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด  เนื่องจากความผิดเปน
ชองทางเดียวที่จะนํามาตรการตาง ๆ และโทษตามกฎหมายฟอกเงินไปบังคับใชได 

 
ประเด็นที่ควรศึกษาตอมาคอื   หากความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเปนความ 

ผิดคนละฐานแตกตางกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรก็จะไมถือเปนความผิดมูลฐาน   
ผูวิจัยเห็นวาความผิดมลูฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 3 (7)   ก็ควรมีการพิจารณาแกไขและ
บัญญัติใหความผิดที่สําคัญตามกฎหมายศุลกากรฐานอื่น ๆ เปนความผิดมูลฐานตามมาตรานี้
หรือไม  และควรมีขอบเขต แนวทางอยางไร     ตามที่ไดกลาวไวในเบื้องตนแลววา  ภาษีศุลกากร
เปนรายไดที่สําคัญของรัฐ และมีมูลคามหาศาล  โดยเฉพาะความผิดฐานหลีกเลี่ยงนั้น  นอกจาก
จะมีมูลคามหาศาลแลว ยังเปนรูปแบบการกระทําความผิดที่ทําการจับกุมไดบอยครั้ง   และมีการ
พัฒนารูปแบบการกระทําความผิดใหซับซอนยิ่งขึ้น  เพื่อหลีกเลี่ยงการชําระคาภาษีตาง ๆ  และ
หลุดรอดจากการจับกุมตลอดจนการดําเนินคดีและโทษที่หนักกวาการกระทําความผิดฐานลักลอบ
หนีศุลกากร   หากกําหนดใหความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรเปนอีกหนึ่งในความผิดมูลฐานตาม
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กฎหมายฟอกเงินอาจชวยลดขอจํากัดในการนํามาตรการและกระบวนการตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชกับผูกระทําความผิดตลอดจนทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมด  ซึ่งจะเปนการตัดแรงจูงใจในการกระทําความผิด  ทําลาย
เศรษฐกิจขององคกรอาชญากรรมมิใหนําผลประโยชนจากการกระทําความผิดไปสนับสนุน
ผูกระทําความผิดหรือองคกรอาชญากรรมเหลานั้นใหกระทําความผิดอีก  ไมวาจะเปนความผิด
เกี่ยวกับศุลกากรหรือแมแตความผิดหรืออาชญากรรมอื่น ๆ  และเปนการนําเงินภาษีจํานวน
มหาศาลอันเปนรายไดที่สําคัญกลับมาสูรัฐไดมากขึ้น     แตยังแกปญหาความไมชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑในการพิจารณาความผิดฐานลักลอบที่ตองรายงานไปยังสํานักงานปปง. 

 
นอกจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงคาภาษีศุลกากรยงัมีความผิดฐานที่สําคัญอื่นๆ   

ตามกฎหมายศุลกากรที่ควรนํามาศึกษาและพิจารณาวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อกําหนดใหเปน
มูลฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม   ใน
การศึกษานี้ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบและวิเคราะหกับความผิดตามกฎหมายศุลกากรและ
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินตางประเทศ  คือ สหรัฐอเมริกา  และออสเตรเลีย  วามีการ
กําหนดความผิดตามกฎหมายศุลกากรเปนความผิดมูลฐานหรือไม  เพียงใด  ทั้งนี้ตองพิจารณาถึง
ขอดี-ขอเสียตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูแนวทางในการบัญญัติที่ชัดเจน  เหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม   และในการจัดเก็บภาษีและนํามูลคาเงินเหลานั้นกลับมาเปนรายได
ของรัฐ  ตลอดจนประโยชนประโยชนในการปราบปรามผูกระทําความผิด     
 

ในการศึกษานีเ้กี่ยวกับปญหาตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงนิในมูลฐาน 
ความผิดนี้เพื่อนําไปสูการพิจารณาแกไขความผิดมูลฐานดังกลาว     ซึ่งผูวิจัยเห็นวาไมควรจํากัด
อยูเพียงวาควรแกไขเพิ่มเติมความผิดนี้อยางไรเทานั้นแตควรรวมถึงการศึกษาประเด็นปญหาและ
ขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินในมูลฐานความผิดนี้    ดังนั้นจงึได
แบงปญหาการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกรณีการแกไขความผิดมูล
ฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดแก ประการแรก 
ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร : ปญหาการนําเงิน
เขา/ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling),  ปญหาการบังคับใชกฎหมาย
ฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรไดแก การตีความความผิดฐานหลีกเลี่ยงและ
ฐานลักลอบตามกฎหมายศุลกากร , การตีความตามกฎหมายฟอกเงิน , การรายงานความผิดไป
ยังสํานักงานปปง.  และขอพิจารณาในการกําหนดความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปน
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ความผิดมูลฐาน      ประเด็นสุดทายคือปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกีย่วกบัความผดิฐาน
อ่ืน ๆ ตามกฎหมายศุลกากรเพื่อกําหนดใหเปนความผิดมูลฐาน      
  ประเด็นปญหาทัง้หมดนี้ควรทําการศึกษาเพื่อที่จะทราบและนําขอพิจารณา   
ขอเสนอแนะตาง ๆ มาเปนแนวทางในการแกไขและกําหนดความผิดมูลฐานดังกลาว  ทั้งนี้เพื่อให
เกิดชัดเจน ความเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั 
 

1) ศึกษาถงึการกระทําความผิดฐานลกัลอบ-หลีกเลี่ยงภาษศุีลกากรและความผิดที ่
สําคัญอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากร   ตลอดจนการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด  เพื่อนําไปสู
การศึกษาและความเขาใจถึงความผิดมูลฐานที่ 3(7)  ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

2) ศึกษาประเดน็ปญหาในการตีความกรณีการนําเงนิตราตางประเทศออกนอกราช 
อาณาจักรโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling) วาเปนการกระทําความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหรือไม 

3) ศึกษาถงึการบัญญัติมูลฐานความผิดลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายฟอกเงนิ    
และขอพิจารณาตาง ๆ ในการบัญญัติความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  และความผิดอื่น ๆ 
ตามกฎหมายศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   และการวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับความผิดมูลฐานความผิดตามกฎหมายภาษีศุลกากรของตางประเทศ 

4) ศึกษาเพื่อนาํขอมูล  ความเห็น  และขอเสนอแนะตาง ๆ  มาเปนแนวทางในการ 
พิจารณาเพื่อแกไขและกําหนดความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(7) ไมวาจะเปนความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีหรือความผิดฐานอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรวาควรมีขอบเขตและแนวทางอยางไร
ใหมีความเหมาะสมและเกิดสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงิน 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั 
 

ในการศึกษาวิจัยนี้  จะศึกษาถึงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะมาตรา 3 (7) ความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร, พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ.2485 ตลอดจนกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหถึงปญหาการนําเงินตรา
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ตางประเทศเขา-ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling) การกระทํา
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร และความผิดฐานอื่นๆ โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายฟอกเงินในตางประเทศเฉพาะความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีศุลกากร
เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาการแกไขความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(7)  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัจากการวิจยั 

1) ทราบถงึลักษณะของการกระทําความผิดฐานลกัลอบหนีศุลกากร ความผิดฐาน 
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร และความผิดฐานที่สําคัญอื่น ๆ   ตลอดจนการดําเนินคดีตามกฎหมาย
ศุลกากร  เพื่อนําไปสูการศึกษาถึงมูลฐานความผิดที่ 3(7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

2) ทราบถงึปญหาที่เกิดขึ้นในการใชและตีความกฎหมาย  เพื่อใหเกิดความชดัเจน 
ในการบังคับใชกฎหมายสําหรับกรณีการนําเงินตราตางประเทศเขา-ออกนอกประเทศโดยผิด
กฎหมาย (Illegal Currency Smuggling)  วาเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือไม  อันจะ
นําไปสูการพิจารณาวาการกระทําเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

3) ทราบถงึหลกัการและเหตุผลในการบัญญติัมูลฐานความผิดลักลอบหนีศุลกากร    
ตลอดจนขอพิจารณาตาง ๆ เกี่ยวกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีและความผิดฐานอื่น ๆ ตาม
กฎหมายศุลกากร  และการบัญญัติความผิดมูลฐานตามกฎหมายศุลกากรของตางประเทศ เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการแกไขและกําหนดความผิดมูลฐานดังกลาว 

4) สามารถนําขอมูล  ความเหน็และขอเสนอแนะทัง้หลายที่ไดจากการศึกษา  
วิเคราะหมาเปนแนวทางในการพิจารณาแกไขและกําหนดความผิดมูลฐานตาม 3(7)  ทั้งความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงภาษีและความผิดอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรใหมีความเหมาะสมและเกิดสัมฤทธิ์
ผลในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงิน 
 
1.5 วิธีที่ใชในการศึกษาวจิัย 

เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาคนควาขอ 
มูลที่ปรากฏในเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ  อันไดแก ตัวบทกฎหมาย  ตํารา  หนังสือ  บทความ  
และเอกสารที่เกี่ยวของ  เพื่อวิเคราะหและประมวลผลเปนขอเสนอแนะตอไป 
 
1.6 สมมุติฐานของการวิจัย 

ปญหาการนาํเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยมิไดปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
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การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไมเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  จึงไมเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร   และไมเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542     
 

ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เปน
ความผิดคนละฐานแตกตางจากความผิดฐานหลีกเลีย่งภาษีศุลกากร  จึงยังไมถือวาเปนความผดิ
มูลฐาน ดังนั้นควรมีการแกไขเพิ่มเติมใหความผิดฐานหลกีเลี่ยงศุลกากรเปนความผิดมูลฐานโดย
กําหนดแนวทางและขอบเขตใหชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผ์ลในการบงัคับใช
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเชนเดียวกบัความผิดฐานลักลอบศุลกากร อยางไรก็
ดีความผิดฐานอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรยงัไมจําเปนและไมเหมาะสมที่จะบญัญัติใหเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ 



บทที่ 2 
 

ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและ 
ปราบปรามการลกัลอบหนีศุลกากร 

 
  สําหรับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  คือ
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469  เปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามมาตรา 3 (7) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษา
เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงหลักกฎหมายและรูปแบบลักษณะของการกระทําการลักลอบ
หนีศุลกากรไมวาจะเปนการลักลอบตัวสินคาหรือเงิน  นอกจากนี้ในวิทยานิพนธฉบับนี้เปน
การศึกษาในเรื่องการแกไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานตามกฎหมายศุลกากร  ในการพิจารณา
ดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองทําการศึกษาถึงหลักกฎหมายและความผิดตาง ๆ ตามกฎหมาย
ศุลกากรเพื่อวิเคราะหถึงแนวทางในการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานอีกดวย 

 
2.1 ความผิดฐานที่สําคัญตามกฎหมายศุลกากร 
 

การจัดเก็บภาษีศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  นัน้เนื่องจาก 
กฎหมายศุลกากรเปนตัวบทที่กําหนดอํานาจหนาที่ของศุลกากรและความรับผิดของผูที่เกี่ยวของ
กับการนําของเขาและการสงออก  รวมทั้งหลักปฏิบัติทั่วไปตลอดจนฐานความผิดตาง ๆ และโทษ  
ปจจุบันกฎหมายศุลกากรไดแก พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  เปนแมบทใหญของ
กฎหมายศุลกากรและพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมตอมา   ดังนี้ 

1) พระราชบัญญติัศุลกากร   พทุธศักราช   2469    
2) พระราชบัญญติัศุลกากร  แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 1) พทุธศักราช 2471   
3) พระราชบัญญติัศุลกากร  แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พทุธศักราช 2472   
4) พระราชบัญญติัศุลกากร  แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พทุธศักราช 2474   
5) พระราชบัญญติัศุลกากร   แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 4)  พทุธศักราช  2475   
6) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉะบับที่ 6)  พทุธศักราช 2479   
7) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉะบับที่ 7)  พทุธศักราช  2480   
8) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉะบับที่ 8)  พทุธศักราช  2480   
9) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉะบับที่ 9)  พทุธศักราช 2482   
10) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉะบับที่ 10)  พุทธศกัราช 2483   
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11) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉะบับที่ 11)  พุทธศกัราช 2490   
12) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2497   
13) พระราชบัญญติัศุลกากร   (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 249   
14) ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที ่ 329  (วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515)  
15) พระราชกาํหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   พ.ศ. 2528     
16) พระราชบัญญติัศุลกากร  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2534      
17) พระราชบัญญติัศุลกากร  (ฉบับที่ 15)  พ.ศ. 2540      
18) พระราชบัญญติัศุลกากร  (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2542      
19) พระราชบัญญติัศุลกากร  (ฉบับที่ 17)  พ.ศ. 2543      
 

2.1.1 ความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 
 

ความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  บัญญัติวา    “ผูใดนําหรือพา  ของที่ยังมิไดเสียคาภาษี    
หรือของตองจํากัด  หรือของตองหาม  หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง   เขามาในพระ
ราชอาณาจักรก็ดี  หรือสงหรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือดวย
ประการใด ๆ  ในการนําของเชนวานี้เขามาหรือสงออกไปก็ดี  หรือยายถอนไป  หรือชวยเหลือให
ยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้น  จากเรือกําปน  ทาเทียบเรือ   โรงเก็บสินคา  คลังสินคา  ที่มั่นคง  
หรือโรงเก็บของ  โดยไมไดรับอนุญาตก็ดี  หรือใหที่อาศัยเก็บ  หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้  หรือ
ยอม  หรือจัดใหผูอ่ืนทําการเชนวานั้นก็ดี  หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน
หรือกระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี  หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง  หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร  หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบท
กฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา  สงของออก  ขนของขึ้น  เก็บของใน
คลังสินคา  และการสงมอบของ  โดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ ก็ดี  หรือหลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวกับของนั้น
ก็ดี  สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทาของราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว 
หรือจําคุกไมเกินสิบป  หรือทั้งปรับทั้งจํา”   สามารถแยกฐานความผิดไดทั้งหมดโดยละเอียด ดังนี้ 

 
1. การนําหรือพาเขามาซึ่งของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือของตองจํากัดหรือของ

ตองหามหรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในราชอาณาจักร 
2. การสง หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกราชอาณาจักร 
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3. การชวยเหลือดวยประการใด ๆ ในการนําของเชนนี้เขามาหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

4. การยายถอนไป  หรือชวยเหลือใหยายถอน ซึ่งของดังกลาวจากเรือกําปน   ทา
เทียบเรือ โรงเก็บสินคา  หรือที่มั่นคง  หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาต        

5. การใหที่อาศัยเก็บหรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอมหรือจัดใหผูอ่ืนทําการ
เชนวานั้น 

6. การเกี่ยวของดวยประการใด ๆ     ในการขน  หรือยายถอน  หรือกระทําอยางใด
แกของเชนวานั้น   

7. การเกี่ยวของดวยประการใด ๆ     ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย
คาภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวแกการ
นําของเขา สงของออก  ขนของขึ้น  เก็บของในคลังสินคาและสงมอบของ   โดย
เจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะตองเสีย
สําหรับของนั้น 

8. การหลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของใดอันเกี่ยวแกการนําของเขา  
สงของออก  ขนของขึ้น  เก็บของในคลังสินคา  และการสงมอบของ 

   
ทานอาจารยมานิต วิทยาเต็มนักกฎหมายและอดีตอธิบดีกรมศุลกากรไดแยก 

ความผิดตามมาตรา  27  ออกเปนฐานความผิดดังนี ้
1) ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  ของที่ลักลอบหนีศุลกากรอันเปนความผิดฐาน 

นี้  จะเปนของตองเสียภาษีหรือไมก็ได  อาจเปนของตองหามตองจํากัดดวยก็ได   ลักษณะสําคัญ
ของความผิดฐานนี้อยูที่กิริยาลักลอบนําเขาหรือสงออกโดยไมผานศุลกากร   ความผิดฐานนี้
กระทําได 2 ข้ันตอน  คือข้ันตอนที่นําเขาหรือสงของออกโดยลักลอบหนีศุลกากรตอนหนึ่ง  อีกตอน
หนึ่งไมไดนําเขาหรือสงออกหรือไมเกี่ยวกับการขามเขตแดน  คือลักลอบยายถอนของซึ่งนําเขามา
ดังกลาวไปจากเรือกําปน  ทาเทียบเรือ  โรงเก็บสินคา  คลังสินคา  ที่มั่นคงหรือโรงเก็บของ 

2) ความผิดฐานนําของตองหามตองจํากัดเขามาในหรือสงออกนอกราชอาณาจักร   
ความผิดฐานนี้จึงเขาถึงลักษณะของสิ่งของนั้นวาเปนของซึ่งตองหามหรือตองจํากัด  การนําเขา
โดยลักลอบหรือโดยเปดเผยก็เปนความผิดทั้งสิ้น 
 3) ความผิดฐานหลีกเลี่ยงคาภาษีอากร  ความผิดฐานนี้เนนลักษณะการผานของคือ  
ของที่นําเขาหรือสงออกนั้นเปนของที่ตองเสียภาษี  มิไดลักลอบแตนํามาผานศุลกากรโดยใชอุบาย
อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อมิใหเสียคาภาษีหรือเสียนอยกวาที่พึงตองเสีย  เชนสําแดงปรมิาณเทจ็ราคา
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เท็จ  พิกัดอัตราศุลกากรหรือลักษณะของเปนเท็จ  และการหลีกเลี่ยงคาภาษีอากรจะประกอบดวย
ความผิดอีกฐานหนึ่งคือ  ความผิดฐานสําแดงเท็จโดยตองมีเจตนาจะฉอคาภาษีดวย 
 

2.1.1.1 ความเปนมาในการจัดเก็บและการลักลอบ-หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 
 
 ความผิดฐานที่สําคัญตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญติัศุลกากรพ.ศ. 2469 

และพบการกระทําความผิดบอยมากและเปนมูลคามหาศาลในแตละปไดแก การลักลอบหนี
ศุลกากรและการหลีกเลี่ยงคาภาษี    ซึ่งปญหาดังกลาวนั้นเปนปญหาที่มีมานับแตอดีตกาล   เชน
ในศตวรรษที่แลวมาเมื่อรัฐบาลอังกฤษกําหนดใหจัดเก็บภาษีอากรหนาตาง  ประชาชนก็กออิฐปด
หนาตางเสีย  หรือในประเทศตะวันออกกลาง  เมื่อรัฐบาลออกกฎหมายใหเก็บภาษีตนอินทผลัม  
ราษฎรก็โคนตนทิ้งเสีย  เพื่อหลีกเลี่ยงไมตองเสียภาษี  ในอัฟริกาใตสมัยหนึ่งรัฐบาลเคยออก
กฎหมายเก็บภาษีลอเลื่อนในอัตราสูง   เจาของก็เอาลอเลื่อนออกเสียเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี  เปนตน     
กลาวไดวาปญหาการลักลอบหนีศุลกากร   มีอยูทั่วทุกประเทศที่มีการจัดเก็บภาษี  แมในประเทศที่
พัฒนาแลว   เพียงแตประชาชนในประเทศอาจรูจักและเคารพหนาที่  จึงมีความสมัครใจในการเสยี
ภาษี   สวนในประเทศกําลังพัฒนาอาจมีปญหาการลักลอบหนีศุลกากรมากกวา  เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ  เชน  สภาวะทางเศรษฐกิจ  ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบริหารภาษีอากร    
และประชาชนผูเสียภาษี  เปนตน   เพื่อใหการบริหารงานภาษีอากรเปนความผิดทางอาญา 

สําหรับประเทศไทยความเปนมากอนมีพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 นั้น   
ตามศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช   “เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง  เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามี
ปลา  ในนามีขาว  เจาเมืองบเอาจักกอบในไพรลูทาง  เพื่อนจูงวัวไปคามาไปขาย  ใครจักใครคา
ชางคา  ใครจักคามาคา   ใครจักใครคาเงินคาทองคา” จึงแสดงใหเห็นวากอนสมัยพอขุน
รามคําแหงคงมีการเก็บจกอบ (ภาษี) ระหวางทาง  แตในสมัยพอขุนรามคําแหงบานเมืองอุดม
สมบูรณ จึงไมเก็บภาษี  ซึ่งเปนนโยบายการคาเสรี  การไมเก็บภาษีนี้ทําใหการคาขายมีปริมาณ
มากขึ้น  ทําใหเศรษฐกิจของกรุงสุโขทัยดียิ่งขึ้น  จึงมีการจารึกนโยบายการคาและนโยบายภาษี
อากรไวเพื่อเปนหลักฐานแหงความเจริญรุงเรือง   หรืออาจมองไดวาในสมัยดังกลาวเคยมีการเก็บ
ภาษีแลวเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นบางแลวเชนกัน1 

                                                  
 

1 หลวงสทุธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตรกฎหมายชัน้ปริญญาโท  พิมพเนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงสุทธิวาทนฤพฒุ ิ (กรุงเทพฯ : บริษัทศรีสมบัติการพมิพ จํากัด, 2529), 
หนา 135. 
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ในสมัยกรงุศรีอยุธยามีการเก็บจังกอบ  โดยตั้งขนอนเปนสถานที่เพื่อเกบ็จังกอบ   

ซึ่งมักตั้งอยูที่ปากน้ําทางเขาเมืองเพื่อความสะดวก   ปรากฏตามกฎหมายลักษณะอาญาหลวงซึ่ง
เปนกฎหมายเกาของประเทศ  ในบทที่ 122  วา “นายพระขนอนธนบุรี  ขนอนน้ํา  ขนอนบก  แหง
ใดในพระนครศรีอยุธยา  และจะเก็บจังกอบในสําเภา  นาวาเรือใหญเรือนอยก็ดี  หนบก  หน
เกวียน  หนทางอันจะถึงขนอนใน  ทานใหนับส่ิงของจนถึง 10  ถาถึง  10 ไซร  ทานใหเอาจังกอบ
นั้น  1  ถามิถึง  10  ไซร  ทานมิใหเอาจังกอบนั้นเลย ” เนื่องจากรัฐจําเปนตองหารายไดเขามาจุน
เจือพระคลังสินคาเพื่อนําไปทะนุบํารุงประเทศ   เปนเหตุใหตองเก็บภาษีศุลกากรดังกลาวและ
กําหนดความผิดและโทษทางอาญาไว    ดังปรากฏในมาตรา 128  ตามกฎหมายกรุงเกาซึ่ง
บัญญัติไววา  “สรรพสิ่งของบรรดาจะเขาพระคลังหลวง  ใครจะพูดจาหามปรามทัดทานขัดขวาง
ปองกันมิใหเขาเปนเหตุใหเสียพระราชทรัพย  ใหแหวะปากเอามะพราวหาวจุกปากประจาน” 2 

 
ยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน    พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ไดดําริใหมีการสะสางรวบรวมกฎหมายกรุงเกาใหเปนหมวดหมูและไดประกาศใชเปนกฎหมาย
ตราสามดวง จ.ศ. 1166  (พ.ศ. 2347) กฎหมายก็ยังคงไวซึ่งความรับฐานหลีกเลี่ยงอากรศุลกากร  
แตไดกําหนดโทษอาญาไวรุนแรงกวาเดิม  ดังจะเห็นไดจากบทที่  27  หมวดวาดวยพระอัยการ
อาญาหลวงวา “ผูใดบังอาจเบียดบัง  ชางมา  ขาคน  เงินทอง  สวนสาอากร  บันดาลเขาพระคลัง
หลวงและเอาไปซื้อขาย  มิไดรูบาญชีฎีกาก็ดี  และมีผูรูเห็นมิไดพิดทูลเปนใจดวยกันก็ดี  ทานใหไต
สวนเปนสัจแท  ทานใหเอาผูบังอาจและผูรูเห็นเปนใจตองระวังในบังอาจ  ทานใหลงโทษ  6 สถาน   
สถานหนึ่งคือ  ใหฟนตอรับเรือน 1  ใหจําสีตรุไว  ริบราชบาดแลวใหเอาตัวลงหญาชาง 1   ใหทวน
ดวยลวดหนัง  50 ที  1   ใหจําไวหนึ่งเดือนแลวเอาตัวถอดลงเปนไพร 1  ใหโทษจัตุรคูณ 1  ใหไหม
ทวีคูณ 1 “ 3 
 

ในสมัยรัชกาลที่  2    มกีารเก็บอากรรอยละ  3  สําหรับสินคาที่บรรทุกมากับเรือที ่

                                                  
 
2  เสนีย  ปราโมทย, กฎหมายกรุงศรีอยุธยา (พระนคร : หางหุนสวนจํากัด ศิวพร, 

2510) หนา 59. 
3  หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตรกฎหมาย  พิมพคร้ังที่ 4  (พระนคร : โรง

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2504), หนา 173-174. 
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เขาออกเปนประจํา และรอยละ  80  สําหรับสินคาที่บรรทุกมากับเรือที่เขามาเปนครั้งคราว  สินคา
ขาออกเสียอากรตามประเภทของสินคา  นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการเก็บคาปากเรืออิงเสาเรือ  
เรือสองเสาครึ่งเก็บวาละ  40  บาท  เรือสามเสาเก็บวาละ  80  บาท4     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทรงเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีอากรใหมีผูประมูลผูกขาดตัดตอน  โดย
จัดเก็บเปนสวนชักจากผลประโยชนที่ราษฎรทํามาหาไดในสิ่งของซึ่งกําหนดไวเปนเฉพาะอยาง     
ผูที่ไดรับการผูกขาดเรียกเก็บคาภาษีเรียกวา  “เจาภาษี” และเรียกสถานที่ต้ังวา  “โรงภาษี”  โดยที่
สินคาหรือส่ิงที่ผูกขาดบางชนิดไดรวมถึงภาษีศุลกากรดวย   จึงตองตั้งยังทําเลที่สินคาผานไปมา
เปนทํานองเดียวกับขนอนเปนสถานที่ซึ่งเจาพนักงานไปตั้งเก็บ  แตโรงภาษีนั้นเอกชนที่ประมูลเปน
ผูเก็บเอง 5    ระบบดังกลาวมีผลกระทบตอสินคาขาเขาและขาออกเพราะเปนการเก็บซ้ําซอนจึง
กําหนดใหเก็บภาษีขาเขาแตเฉพาะภาษีปากเรือและยกเลิกภาษีขาออก  เพราะไดเรียกเก็บจาก
ภาษีผูกขาดแลว  6    ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ผูสําเร็จราชการอินเดียของ
อังกฤษไดสงเฮนรี่  เบอรนี่  เขามาเจริญพระราชไมตรี  และเจรจาขอเปลี่ยนแปลงสัญญาทางการ
คา  โดยขอใหมีการจัดเก็บภาษีตามขนาดของปากเรือเพียบครั้งเดียว  แตยังคงใชพระคลังสินคา
ควบคุมการซื้อขายสินคาตองหามไดตามธรรมเนียมเดิม     
 

จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว    อังกฤษไดสง เซอร 
จอหน   เบาร่ิง   เขามาทําหนังสือสัญญาโดยทางไมตรีในป  พ.ศ.  2398  ใหสัตยาบันเมื่อวันที่  5  
เมษายน  พ.ศ.  2399   สาระสําคัญของสัญญาฉบับนี้มี 3 ประการดวยกัน  คือ  ขอตั้งสถานกงสุล  
ขอเขตเชาสําหรับคนอังกฤษ  และเรื่องพิกัดอัตราศุลกากร  ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา  “ภาษีเบิกรอง
หรือคาปากเรือที่เก็บตามสัญญา  ฉบับป ค.ศ. 1826  (พ.ศ. 2369 )  ส้ันเปนอันยกเลิกและใหเก็บ
ภาษีขาเขาแทน  ใหรัฐบาลสยามเรียกเก็บไดแตเพียงรอยละ 3  แหงราคาของสินคานั้น ๆ เทานั้น  
และถาหากมีปญหาวาสินคาใดมีราคาเทาใด  เจาหนาที่ฝายศุลกากรฝายไทยกับกงสุลอังกฤษจะ

                                                  
 
4  แสงโสม   เกษมศรี  และวิมล  พงศพิพัฒน, ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร  

รัชกาลที่  1-รัชกาลที่  3 (พ .ศ .  2325- พ .ศ .  2394 )  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพสํานัก
นายกรัฐมนตรี , 2523 ), หนา 234. 

5  ประพันธ  เนตรนพรัตน, คําบรรยายกฎหมายศุลกากร (กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากัด  ศึกษาสัมพันธ 2520) หนา  2. 

6  บุหลง  ศรีกนก, “ประวัติกรมศุลกากร”  วารสารศุลกากร ปที่ 6 ฉบับที่ 43 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2537,หนา 13. 
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ไดรวมพิจารณาและกําหนดราคาอันเปนธรรมเนียมและสมควร”   ชาวบานจึงเรียกภาษีนี้วาภาษี
รอยชักสาม  ประเทศอื่น ๆ ไดทยอยกันเขามาทําสัญญาผูกมัดรัฐบาลไทยทํานองเดียวกับอังกฤษ  
 

ตอมาในสมยัรัชกาลที ่ 5  ไดเลิกวิธีผูกขาดเปลี่ยนเปนรัฐบาลจัดเก็บภาษีเอง   
สถานที่สําหรับเรียกเก็บภาษีก็เปลี่ยนจากคําวา  “โรงภาษี” เปน “ดานภาษี”  และในที่สุดได
กลายเปน “ดานศุลกากร”  จนทุกวันนี้  คําวาจังกอบและขนอนจึงพลอยสลายตัวตั้งแตนั้นมา7    
สวนกฎหมายตราสามดวงดังที่กลาวแลวนั้น   เสด็จกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเห็นวาถึงเวลา
สมควรที่จะสะสางอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจากกฎหมายเริ่มลาสมัยและมีขอบกพรอง   พระองคจึงได
รวบรวมและจัดพิมพ   “กฎหมายราชบุรี”  เมื่อพ.ศ. 2444   และไดมีการปรับปรุงแกไขกันเรื่อยมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2478  กฎหมายตราสามดวงจึงไดถูกยกเลิกไป 
 

ปจจุบัน   การลักลอบหนีภาษีศุลกากรเปนความผิดและมีโทษทางอาญา   ตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469   นับแตสมัยรัชกาลที่  7  แหงกรุงรัตนโกสินทร   ความผิด
ดังกลาวไดมีการกําหนดโทษไวทั้งจําคุก และ โทษปรับ อาจเพราะการลักลอบหนีศุลกากร เปนการ
กระทําที่มีผลกระทบตอรายไดของรัฐและการพัฒนาของประเทศ          โดยในการกําหนดฐาน
ความผิดและโทษ  แกการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรมีหลายประการ เรียกเปน
ความผิดฐานตาง ๆ   ฐานความผิดเหลานี้มิไดบัญญัติอยางชัดเจนดังประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอื่น  เชนเดียวกันกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งเปนฐานความผิดหนึ่งที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 27       แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469     ในมาตราดังกลาวกําหนดถึงการ
กระทําหรืองดเวนการกระทําหลาย ๆ อยางอันเปนความผิดเหลานั้นแลวระบุโทษ  ขณะเดยีวกนักม็ี
การโยงเอามาตราอื่นที่เกี่ยวของเขามาจํากัดหรือขยายความ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะและ
โครงสรางของความผิด หรือวิธีการลงโทษ   ดังนั้นการพิจารณาวาการกระทําใดเปนความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรหรือไมและมีโทษอยางไร  จึงตองพิจารณาจาก บทบัญญัติมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   ประกอบกับ มาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร   
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482  ดังนี้ 

 
2.1.1.2 ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร    

  ความผิดฐานนี้เปนการนําของที่ตองเสียภาษีอากรเขามาหรือสงออกไปนอกราช 

                                                  
 
7  ประพันธ  เนตรนพรัตน, อางแลว, เชงิอรรถที่ 5 , หนา 2-5 . 
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อาณาจักรโดยไมผานศุลกากรตามที่บัญญัติไวในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
2469  ความผิดลักษณะดังกลาวกระทําไดสองประเภทคือ  ข้ันตอนที่นําของเขา หรือสงของออก  
โดยการลักลอบหนีศุลกากรตอนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่งเปนการลักลอบยายถอนของซึ่งนําเขามาแลวไป
จากเรือกําปน  ทาเทียบเรือ  โรงเก็บสินคา  คลังเก็บสินคา   ที่มั่นคงหรือโรงเก็บของ   โดยมิได
นําเขาหรือสงออก  หรือไมเกี่ยวกับการขามแดน 8     ความผิดฐานนี้อยูที่การกระทําทางกายภาพ  
หรือกิริยาลักลอบ  ซุกซอน  นําของเขามา หรือสงออก   แยกเปนฐานยอย ๆ ไดเปน  8  ฐาน
ดังกลาว     ดังนั้นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรนี้ก็คือการนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี
(ของที่มีอากร)  หรือนําเขา(นําหรือพา)  สงออก(สงหรือพา)  ของตองหาม*  ตองกํากัด(จํากัด)**  

                                                  
8  มานิต  วิทยาเต็ม,  ภาษีและกฎหมายศุลกากร    (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบูรพาศิลป 

, 2529 ) หนา 220.  
*  ของตองหาม (prohibited goods)  “ของตองหาม”  มิไดมีการใหคํานิยามไวใน 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 จึงตองพิจารณากฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น  ๆ ประกอบเชน พ.ร.บ. 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ม. 15  ว.1 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 1 
(เฮโรอีน) เปนตนดังนั้นอาจสรุปไดวา ของตองหามหมายถึง ของซึ่งมีกฎหมายบัญญัติหามมิให
นําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร และเปนการหามโดยเด็ดขาดไมอาจอนุญาตไดไมวา
กรณีใด ๆ นอกจากนี้  การนําของตองหามเขามาในราชอาณาจักรนอกจากจะเปนความผิดตาม
บทกฎหมายนั้นๆแลวยังเปนความผิดตาม ม.27 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 อีกกระทงหนึ่ง
ดวย  

**ของตองกํากัด บางแหงใชคําวา ของตองจํากัด ซึ่งทั้งสองคํานี้ไมมีการบัญญัตินิยามศัพท
ไวแตอยางเดียว  ซึ่งคําทั้งสองคํานี้มีความหมายไมตางกัน  กลาวคือเปนของที่มีขอจํากัดในการ
นําเขา และ/หรือสงออก  ไมสามารถนําเขาหรือสงออกไดอยางอิสรเสรี    

เชน  พ.ร.บ. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน 
พ.ศ. 2490  ม.39 “หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช ส่ังนําเขา คา หรือจําหนายดวยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุ
ระเบิด เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่”  

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
พ.ศ.    2504  มาตรา  22   “หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ... ออกนอก
ราชอาณาจักร  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี....” 

ขอหามหรือขอจํากัดเชนนี้ มิไดปรากฏอยูใน พ.ร.บ.ศุลกากรแตอยางใด  กลาวคือตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรไมมีขอหามหรือขอจํากัดในการนําเขาหรือสงออก  สําหรับของอยางใด ๆ  
แตขอหามขอจํากัดเหลานี้ปรากฏอยูในกฎหมายอื่น ๆ หลายฉบับ เชน  
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ก. พระราชบญัญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485 
ข. พระราชบญัญัติสุรา พ.ศ. 2493 
ค. พระราชบญัญัติไพ พ.ศ.2486 
ง. พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.2522  
จ. พระราชบญัญัติการประมง  พ.ศ.  2490 
ฉ. พระราชบัญญัติอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียม 
    อาวุธปน  พ.ศ. 2490 
ช. พระราชบญัญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  2498 
ซ. พระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ.  2499 
ฌ. พระราชบญัญัติกักพืช  พ.ศ. 2507 
ญ. พระราชบญัญัติยา  พ.ศ. 2509 
ฎ. พระราชบญัญัติแร พ.ศ. 2510 
ฏ. พระราชบญัญัติปุย พ.ศ. 2518 
ฐ. พระราชบญัญัติพันธุพืช  พ.ศ. 2518 
ฑ. พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา   
     พ.ศ.   2522 
ฒ. พระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
ณ. พระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
ต. พระราชบญัญัติเชื้อโรคและพิษจากสตัว  พ.ศ. 2525 
ถ. พระราชบญัญัติยุทธภณัฑ  พ.ศ. 2530    เปนตน    

 
เมื่อพิจารณาจากบทบาทหนาที่ของศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศลุกากร 

ประกอบกับกฎหมายพิเศษเฉพาะดังกลาวขางตน   จึงสรุปไดวา  “ของตองจํากัด”  หรือ “ของตอง
กํากัด”  ตามความหมายของกฎหมายวาดวยศุลกากร  นอกจากนี้ยังหมายความถึงของที่มี
กฎหมายระบุเงื่อนไขหรือกําหนดใหดําเนินการอยางใด ๆ กอนจึงจะนําเขาหรือสงออกได  การนํา
ของตองกํากัดเขามาหรือสงออกไปหากมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสําหรับของนั้นเขามาใน
ราชอาณาจักรนอกจากจะเปนความผิดตามบทกฎหมายนั้น ๆ แลว  ในสวนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขเพื่อ
นําเขา หรือสงออกยังเปนความผิดตาม มาตรา 27 แหง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 อีก
กระทงหนึ่ง 
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หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง (ไมวาจะเปนของมีอากรหรือไมมีอากร) เขามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยมิไดผานดานหรือชองทางเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรนั่นเอง    
 

ความผิดทัง้ 8 ฐานนี้ ถือเปนความผิด  โดยไมคํานึงวา ผูกระทาํผิดจะมเีจตนา   
หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญติัศุลกากร  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482    ซึ่งบัญญัติวา  “ การกระทําที่บัญญัติไวในมาตรา 27   และมาตรา 99   
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช  2469  นั้น  ใหถือวาเปนความผิดโดยมิพักตองคํานึงวา
ผูกระทํามีเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือหาไม”   สามารถแยกองคประกอบการ
กระทําความผิดไดดังนี้ 

  
องคประกอบภายนอก 
 1. ผูใด ซึ่งกฎหมายไมจํากัดวาเปนใคร  อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือ

บุคคลหรือนิติบุคคล 
2. ก. นําเขามาในหรือสงออกนอกราชอาณาจกัร หรือชวยเหลอื 

ประการใด ๆ 

   ข. ยายถอนไป  หรือชวยเหลือในการยายถอนไปจากเรือกาํปน   
ทาเทียบเรือ  โรงเก็บสินคา   คลังสินคา  ที่มั่นคง   หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาต  หรือใหที่
อาศัยเก็บ  หรือซอน  หรือยอม หรือจัดใหผูอ่ืนเก็บหรือซอนหรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ   ในการ
ขนหรือยายถอนหรือกระทําการอยางใด ๆ  

3. แกของที่ยงัมิไดเสียภาษีโดยมิไดผานศุลกากรอยางถกูตอง 
 
บทบัญญัติแหงกฎหมายศุลกากร  ไดเชื่อมโยงความรับผิดในอันทีจ่ะตองเสียคา 

ภาษีขาเขาและขาออกไวกับคําวา  “นําเขาสําเร็จ”  หรือ  “สงออกสําเร็จ”   (มาตรา  10  และ 10  
ทวิ )    ซึ่งมีการบัญญัติไวในมาตรา  41 และมาตรา  46  ตามลําดับ  สรุปดังนี้ 
  มาตรา  41  ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยศุลกากรที่จะ
กําหนดเวลาเปนแนนอนวาการนําของใด ๆ เขามาจะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซร   ทานใหถือ
วาการนําของเขามาเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งนําของเชนนั้นเขามาในเขตทาที่จะถายของจาก
เรือ  หรือทาที่มีชื่อสงของถึง 
  มาตรา  46 ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการศุลกากรที่จะกาํหนด
เปนแนนนอนวา  การสงของใด ๆ ออกจะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซร  ทานใหถือวาการสงของ
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ออกเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งสงของออกจากเขตทา  ซึ่งไดออกเรือเปนชั้นที่สุดเพื่อไปจากพระ
ราชอาณาจักรนั้น 
 
  ในมาตรา  27 นี้ไดใชคําวา “ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียภาษี............เขามา
ในราชอาณาจักรไทยก็ดี  หรือสงหรือพาของเชนวานั้นออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี........”   
ในมาตราดังกลาวมิไดใชคําวานําเขาสําเร็จหรือสงออกสําเร็จ    จึงควรพิจารณาวาทั้ง  2  คํานี้มี
ความหมายแตกตางกันอยางไรดังนี้ 
 
  กฎหมายศุลกากรไดแยกหลักกฎหมายที่จะใชจัดเก็บภาษีแกของที่นําเขาหรือ
สงออกไวตางหากจากหลักกฎหมายที่จะใชวินิจฉัยความรับผิดทางอาญากรณีนําเขามาใน  หรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงขอจํากัดเกี่ยวกับของนั้น   กลาวคือความรบัผิดในอันจะ
เสียคาภาษีขาเขาและขาออกจะเกิดขึ้นในเวลาที่นําของเขาสําเร็จหรือสงออกสําเร็จ แลวแตกรณี   
หากเปนกรณีนําของเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงขอหาม  ขอจํากัด  
จะแตกตางกับกรณีขางตน   เพียงแตผูกระทํานําของที่ยังไมไดเสียคาภาษีเขามาในหรือสงออกไป
นอกราชอาณาจักร   ยอมมีความรับผิดทันทีที่ของนั้นเขามาใน  “ราชอาณาจักร”   ซึ่งเมื่อใดจะถือ
วาเปนราชอาณาจักรยอมเปนไปตาม  “เขตแดน”  เชน  กรณีนําเขาทางบกยอมถือเขตแดนตาม
เสนแบงอาณาเขตประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน   สวนทางน้ํายอมตองถือตามทะเลอาณาเขต  
(territorial  sea)  คือ  12  ไมลทะเลนับจากเสนฐาน  (base  line)  ซึ่งรัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตย
เหนือเขตแดนดังกลาว ตาม United  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  เปนตน  ซึ่งการ
วินิจฉัยดังกลาวจะสอดคลองกับฐานความผิดที่ระบุไวในมาตรา  27  นอกจากนี้  ยังชอบดวย
เหตุผลของเจตนารมณกฎหมาย  กลาวคือ  การนําของตองหาม  หรือของตองกํากัดหนีศุลกากร
เขามาในราชอาณาจักรยอมเปนภัยตอชาตินับต้ังแตไดทําการฝาฝนกฎหมายดังกลาว “ใน
ราชอาณาจักร”     การปราบปรามจับกุมจึงควรดําเนินการไดนับต้ังแตภัยนั้นไดเกิดขึ้น   คือ
นับต้ังแตมีการกระทําที่เปนภัยกระทบตอราชอาณาจักรไทย    ดังนั้นหากมีการกระทําดังกลาว
เกิดขึ้น  แมเรือจะยังเขามาไมถึง  “เขตทาที่จะสงของถึง”  ตามมาตรา 40  ก็เปนความผิดตาม
มาตรา  27  แลว   ความหมายของการ  “นําเขาสําเร็จ”   และ  “นําเขามาในราชอาณาจักร”  จึงมี
ความหมายแตกตางกันดังที่กลาวมา 
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องคประกอบภายใน 
ความผิดลักษณะนี้ไมตองการเจตนาตามมาตรา  59  แหงประมวลกฎหมาย 

อาญา     กลาวคือ  ความผิดดังกลาวเปนความผิดที่ยากตอการพิสูจนเจตนาวาผูกระทําผิดมี
เจตนาหรือไม      เพราะไมสามารถนําหลัก  “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา”  ( Acta Exteriora  
Indicant  Interiora  Secreta )   กับความผิดกับกรณีการลักษณะนี้   เพื่อใหการบริหารงานภาษี
อากร และการปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรมีประสิทธิภาพ  จึงมีการแกไข
เพิ่มเติมมาตรา   27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร   พ .ศ .  2569  โดยมาตรา   16  แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ 9)   พ.ศ. 2482     ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดที่ไม
ตองการเจตนา  เพื่อใหนโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเกิดประสิทธิผล 
 
  แมวาพระราชบัญญัติศุลกากรมิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดแจงวา  การกระทํา
อยางไรบางเปนความผิดฐาน “ลักลอบหนีศุลกากร”  คําดังกลาวมีปรากฏอยูเฉพาะบางมาตรา
เทานั้น  เชน มาตรา 19, 29, 33 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469  แตก็มิไดมีบทนิยาม
หรือเนื้อหาที่จะทําใหเขาใจไดวา  ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  มีความหมายอยางไร   
อยางไรก็ตาม  ความเขาใจของศุลกากรทั่ว ๆ ไปตลอดระยะเวลากวา 128 ป ที่ผานมา  เขาใจกัน
วาความผิดฐานดังกลาว  คือ  “การนําของเขามาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยมิไดผาน
ศุลกากรใหถูกตอง”  ซึ่งเปนความผิดฐานหนึ่งในความผิด  8 ฐานตามที่บัญญัติไวในมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 9  ไดแกการนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของ
ตองหามหรือของตองจํากัด หรือของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในราชอาณาจักรหรือ
สงหรือพาของเชนวานั้นออกไปนอกราชอาณาจักรนั่นเอง   
 

2.1.1.3 ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษศุีลกากร 
 
คือการนําเขา(นําหรือพา) สงออก(สงหรือพา)  ของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดย

ถูกตองเขามาหรือออกไปนอกพระราชอาณาจักรไทย   ความผิดฐานนี้เนนลักษณะการผานของ  
คือ  ของที่นําเขาหรือสงออกนั้นเปนของที่ตองเสียภาษี   ผูกระทํามิไดลักลอบแตนํามาผาน

                                                  
 
9  กฤติกา  ปนประเสริฐ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการใชดุลพินิจสงมอบคดี

ใหปปง. ตามมาตรา 58 ในโครงการฝกอบรมหลักสูตร พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรกฎาคม, 2545. 
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ศุลกากรโดยใชอุบายอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อมิใหเสียคาภาษีหรือเสียนอยกวาที่พึงตองเสีย  เชน
สําแดงปริมาณเท็จ  พิกัดอัตราศุลกากร  หรือลักษณะของเปนเท็จ  เปนตน  ดังนั้นการหลีกเลี่ยงคา
ภาษีอากร  จะประกอบดวยความผิดอีกฐานหนึ่งคือ  ความผิดฐานสําแดงเท็จดวยเสมอ       
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  บัญญัติวา  “ผูใดนําหรือพา  ของที่ยังมิไดเสีย
คาภาษี    หรือของตองจํากัด  หรือของตองหาม  หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง   เขามาใน
พระราชอาณาจักรก็ดี  หรือสงหรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือ
ดวยประการใด ๆ  ในการนําของเชนวานี้เขามาหรือสงออกไปก็ดี  หรือยายถอนไป  หรือชวยเหลือ
ใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้น  จากเรือกําปน  ทาเทียบเรือ   โรงเก็บสินคา  คลังสินคา  ที่มั่นคง  
หรือโรงเก็บของ  โดยไมไดรับอนุญาตก็ดี  หรือใหที่อาศัยเก็บ  หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้  หรือ
ยอม  หรือจัดใหผูอ่ืนทําการเชนวานั้นก็ดี  หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน
หรือกระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี  หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง  หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร  หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบท
กฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา  สงของออก  ขนของขึ้น  เก็บของใน
คลังสินคา  และการสงมอบของ  โดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ ก็ดี  หรือหลีกเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวกับของนั้น
ก็ดี  สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทาของราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว 
หรือจําคุกไมเกินสิบป  หรือทั้งปรับทั้งจํา”   ดังนั้นการหลีกเลี่ยงคาภาษีอากรก็คือ   การนําของที่ยัง
ไมไดผานศุลกากรโดยถูกตอง เขามาในพระราชอาณาจักรไทย  หรือสงหรือพาของเชนวานั้น
ออกไปนอกพระราชอาณาจักรนั่นเอง 

มาตรา  16  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482  ไดบัญญัติข้ึน
เพื่อขยายความหมายและโทษตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  2469  วา   “การกระทําที่บัญญัติไวในมาตรา  27 และ มาตรา 99 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 ใหถือเปนความผิดโดยมิพักตองคํานึงวาผูกระทํามีเจตนา
หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือหาไม”   นอกจากนี้  มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่ 9)  พ.ศ.  2482  ก็ไดบัญญัติวา  “ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา  27  แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.. 2469  ประกอบดวย  มาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ทานใหริบเสียสิ้น  โดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม” 

 
เมื่อพิเคราะหถึงบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเหน็ไดวาบทบัญญัติในมาตรา  27   

แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  ไดพรรณนาถึงการกระทําหลายลักษณะที่เปนขอหาม
ของกฎหมายและเปนความผิดโดยไมตองคํานึงวาผูกระทํามีเจตนาหรือกระทําโดยประมาท
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เลินเลอ หรือไม นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวสูง อีกทั้งบัญญัติให
ของที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเปนของอันพึงตองริบ   และจากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็น
ไดวากฎหมายไดพรรณนาถึงการกระทําในหลายลักษณะที่กําหนดใหเปนความผิด สําหรับ
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรก็เปนความผิดลักษณะหนึ่งในหลายลักษณะ  ดังที่บัญญัติไว
ในตอนทายของมาตรา  27  วา   “ผูใด...เกี่ยวของดวยประการใด ๆ  ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงเสียภาษีอากรหรือในการหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของ
เขา  สงของออก  ขนของขึ้น  เก็บของในคลังสินคา  และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอคาภาษี
ของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ …..” 

 

ความผิดดังกลาวมีความสบัสนอยูไมนอยวาเปนความผิดฐานเดียวหรือไม    แมทาง 

วิชาการก็ยงัมคีวามเห็นตางกันดังนี ้

ฝายแรกเหน็วา   ควรแยกออกเปน  2  ฐานความผิด10  คือ   “ผูใดเกีย่วของดวย 

ประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร”  ฐานหนึ่ง  และ “ผูใด
เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ 
อันเกี่ยวแกการนําของเขา  สงของออก  ขนของขึ้นเก็บในคลังสินคา  และการสงมอบของ  โดย
เจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ “  
อีกฐานหนึ่ง  สวนฝายที่สองเห็นวา   ความผิดดังกลาวเปนความผิดฐานเดียวกัน   เพื่อใหคําวา  
“เจตนาจะฉอคาภาษี”  เปนองคประกอบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรดวย 

 
ความเห็นดังกลาวขึ้นอยูกับวาใครจะตีความอยางไร และไมแนวาเจตนาที่กาํหนด

ไวนี้จะขยายไปถึงการกระทําอยางใดบางเพราะในกฎหมายมิไดใชคําวา  “ก็ดี”  ค่ันไว   แตถามี
ความเห็นอยางฝายแรกแลวอาจกลาวไดวา  ในเมื่อมีการหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากรแลว
การจะตองมีเจตนาจะฉอคาภาษีนั้นก็ไมจําเปนแลว   ควรขยายความการหลีกเลี่ยงอยางอื่น
มากกวา  คือการหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและระเบียบขอบังคับเสียมากกวา   เพราะการหลีกเลี่ยง
การเสียคาภาษีเปนเรื่องที่ต้ังใจจะไมเสียคาภาษีมาตั้งแตตนแลว  สวนการหลีกเลี่ยงบทกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับอันเกี่ยวแกการเก็บของ  สงมอบของ หรือการอื่น ๆ นั้น  สวนมากตั้งใจจะเสีย

                                                  
 

10  ประพันธ  เนตรนพรัตน, อางแลว, เชงิอรรถที่ 5 , หนา 324-325. 
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คาภาษีตามปกติ   แตเมื่อเกิดผิดพลาดขึ้น  พึงตองรับโทษฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  ก็ตองเปน
การกระทําอันประกอบดวยเจตนาที่จะฉอคาภาษี 

ผูวิจัยเห็นวา   การกําหนดความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงดังกลาว  กฎหมายได
พรรณนาถึงกริยาอาการของการกระทําโดยมิไดแยกฐานความผิด  และไมมีคําวา  “ก็ดี”  ค่ัน
ระหวางขอความวา  “เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย
คาภาษีศุลกากร”  กับ  “หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายหรือขอจํากัดใด ๆ 
….”   ดังนั้นจึงควรจะแปลวากฎหมายมิไดมีเจตนารมณที่จะแยกฐานความผิดที่เกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ยงออกจากกันและขอความที่วา  “..โดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ “  นาจะขยายไปเปนองคประกอบของการหลีกเลี่ยง
การเสียคาภาษีศุลกากรดวย 

 
องคประกอบความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษศุีลกากร 

 
การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่กลาวนี้เปนการหลีกเลี่ยงโดยการสําแดงเท็จ  ซึ่ง 

อาจเปนการสําแดงปริมาณ  ราคา  พิกัดอัตราศุลกากร  หรือลักษณะของเปนเท็จ  เปนตน  ทั้งนี้  
เพื่อมิใหของที่นําเขาหรือสงออกตองเสียภาษีอากรหรือใหเสียภาษีอากรนอยกวาที่พึงตองเสีย  
ดังนั้นอาจแยกองคประกอบของความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรโดยสําแดงเท็จไดดังนี้ 
 

ก. องคประกอบความผิดในสวนของการกระทําหรือองคประกอบภายนอก 
 

1) ตองมีการจัดทาํพิธกีารศุลกากร  ซึง่หมายถงึการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบแบบแผนที่กําหนดในการนําของเขาและสงของออก  ซึ่งตามกฎหมายศุลกากรไดแยก
พิธีการออกเปนพิธีการนําเขาและสงออกทางเรือ   ทางบก  ทางอากาศยาน  และทางไปรษณีย   
พิธีการดังกลาวจะตองดําเนินการปฏิบัติ  ณ  ทาหรือที่ที่กฎหมายกําหนด (พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 4)   ซึ่งจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ  คือ  ประการแรก
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร  ประการที่สอง  
จะตองยื่นใบขนสินคา  และประการที่สามคือตองชําระภาษีอากรหรือวางประกันคาภาษีอากร  ซึ่ง
กลาวไดดังนี้   

1. การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร  และกฎหมายอืน่ที่เกีย่วของ  ผูนําเขาและผูสงออก
ตองปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรวาดวยเรื่องการนําของเขา  การสงของออกและการเสียภาษี  
สวนการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของกฎหมายนั้น ๆ  ที่
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สําคัญคือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485  และกฎหมายวา
ดวยของตองกาํกัด (ซึง่จะกลาวโดยละเอียดในบทตอไป)    สําหรับของที่อยูในขายตองควบคุมการ
นําเขาหรือสงออก  ซึง่ผูนําเขาและผูสงออกจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน  
จึงจะดําเนนิการผานพิธกีารศุลกากรไดตองยืน่ใบขนสินคา  การนาํเขาหรือการสงออกนัน่  ผูนําเขา
และผูสงออกตองยื่นใบขนสินคา  เพื่อปฏิบัติการศุลกากรเสมอ  โดยมีเอกสารที่สําคัญ
ประกอบดวยคือบัญชีราคาสินคา*  บัญชีสินคาสําหรับเรือ**   ใบตราสงสินคา ***และเอกสาร
ประกอบใบขนสินคาตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ **** 
 

2. ตองมีการชําระคาภาษีอากรหรือวางเงินไวเปนประกัน  เมื่อไดปฏิบัติตาม
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแลวตองมีการชําระภาษีอากรหรือวางเงินไวเปน
ประกัน  ซึ่งเปนไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด 

1) ตองมีการสาํแดงเท็จ  ซึง่อาจเปนการแสดงใจความอันเปนเทจ็หรือ 

                                                  
 
*  บัญชีราคาสินคา  หมายถึง  เอกสารที่แจงราคาสินคาซึ่งซื้อขายกันโดยผูขาย

จะตองสงใหผูซื้อ  และสําหรับของบางอยางไดรับการผอนผันในการยื่นบัญชีราคาหรือเอกสาร
อยางอื่นก็ไดคือ  ของที่บุคคลธรรมดานําเขาในปริมาณไมมากนัก  และมิใชนําเขาเพื่อการคา  ของ
ตัวอยางที่นําเขาทางไปรษณียและฝากสงประเภทตัวอยางสินคา  และของที่ปลอยไดโดยไมตอง
ตรวจดู  ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2530  หมวด 6 ขอ 060312 

** บัญชีสินคาสําหรับเรือ  หมายถึง  เอกสารที่เกีย่วกับรายละเอียดของสนิคาที่นาย
เรือหรือตัวแทนยืน่ตอกรมศุลกากร  ไมวาเปนการนําเขาหรือการสงออก  เพื่อจะไดทราบถึงสภาพ
ของสินคา  จาํนวนหีบหอ  เครื่องหมาย เลขหมาย และเมืองที่สงสินคามาหรือสงสนิคาไปถึง      

*** ใบตราสง  หมายถงึ  เอกสารที่มีขอความแสดงวาเจาของเรือ  นายเรอืหรือ
ตัวแทนไดรับสินคาจาํนวนหนึ่งจากผูสง  เพื่อบรรทุกไปใหผูรับยังทาเรือหรือที่แหงใดแหงหนึง่  ใบ
ตราสง  สินคาจะแสดงถึงสภาพของสนิคาที่บรรทุก  อัตราคาระวางบรรทุกที่ผูรับสินคาจะตองชาํระ
โดยมีเจาของเรือ  นายเรือหรือตัวแทนเรือลงนามรับรอง   

****  เอกสารประกอบใบขนสินคาตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วของ  เชน  
ใบอนุญาตนาํสินคาเขาและสงสินคาออกซึ่งเปนการปฏบัิติตามกฎหมายหรือระเบยีบที่เกีย่วกับ
การควบคุมการนําเขาหรือสงออก  หรือกรมธรรมประกันภัยซึ่งใชประกอบในการประเมินราคา
สินคาขาเขา  หรือหนังสือรับรองเมืองกาํเนิดของสินคา  เปนตน 
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กระทําโดยปกปดขอเท็จจริงที่ควรบอกใหแจง  เพราะเหตุที่ตนมีหนาที่เชนนั้น  การสําแดงเท็จ
ดังกลาวเปนความผิดสําเร็จฐานหนึ่งซึงมีบัญญัติไวในมาตรา  99  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  2469    และถือวาเปนองคประกอบหนึ่งของความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากร  ซึ่งการสําแดง
เท็จดังกลาวอาจทําไดหลายกรณีดังนี้ 

ก. สําแดงราคาเปนเทจ็ซึ่งราคาสินคานัน้ผูขายจะแจงใหผูซื้อทราบหาก
ผูขายหรือผูซื้อสําแดงราคาเปนเทจ็ยอมมผีลกระทบกระเทือนตอการชาํระคาภาษีอากร  ในกรณีที่
เปนการการเกบ็อากรตามราคา  (Ad Valorem duties)   เพราะการเกบ็อากรตามราคามี
ความสัมพันธเปนอัตรารอยละกับราคาที่สําแดง 

ข. สําแดงปริมาณหรือน้ําหนักของสินคาเปนเท็จ  ซึ่งปริมาณหรือน้ําหนัก 
ของสินคานั้นโดยทั่วไป  ผูซื้อและผูขายไดตกลงกันไวแลววาสินคาที่ซื้อขายกันมีปริมาณหรือ
น้ําหนักเทาใด  หากผูขายหรือผูซื้อสําแดงปริมาณหรือน้ําหนักเปนเท็จยอมมีผลกระทบกระเทือนา
ตอการชําระภาษีอากรทั้งในกรณีที่เปนการเก็บอากรตามสภาพ (Specific duties) และอากรตาม
ราคา  (Ad Valorem duties) เพราะราคาของสินคามีสวนสัมพันธกับปริมาณหรือน้ําหนักของ
สินคา 

ค. การสําแดงพิกดัอัตราศุลกากรเปนเท็จ *   ซึ่งการสําแดงพิกัดอัตรา 
ศุลกากรตองเปนไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  โดยกฎหมายดังกลาวได
วางหลักเกณฑการตีความพิกัดอัตราศุลกากรและกําหนดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรและอัตรา
อากรไวเพื่อจะไดทราบวาสินคาชนิดหนึ่ง ๆตองเสียภาษีศุลกากรใดและอัตราภาษีศุลกากรเทาใด 

      ง. สําแดงเท็จในลักษณะอื่น   ไดแก  การสาํแดงชนิดสินคาเปนเท็จอัน 
มีผลตอการจัดเขาประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของสินคาที่นําเขาหรือสงออกดวย หรือสําแดง
สวนผสมของสินคา  เมืองกําเนิด (Origin) แบบ (Model) เครื่องหมายการคา (Trade Mark)  เปน
เท็จ   เปนตน  อันมีผลกระทบตอการประเมินราคาสินคานอกจากนี้ยังมีการสําแดงในลกัษณะอืน่ที่
ไมมีผลกระทบตอการประเมินราคาสนิคา  เชน  สําแดงเครื่องหมายเลขหมายหีบหอของสินคาเปน
เท็จ    

ข. องคประกอบภายในหรือองคประกอบความผิดในสวนของจิตใจ 
ดังที่ไดกลาวมาแลววา   บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําความ 

                                                  
 
*  พิกัดอัตราศุลกากร  หมายถงึ  กฎหมายทีก่ําหนดวาภาษีศุลกากรใหคิดและเก็บ

กันอยางไร  ทัง้นี้เพื่อประโยชนแกผูมหีนาที่เก็บภาษีศุลกากร  ในอนัทีจ่ะ ทราบวาตนจะตองเสยี
ภาษีอากรสําหรับของทีน่ําเขาหรือสงออก หรือไม  เพยีงใด 
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ผิดโดยเจตนาเวนแตไดกระทําโดยในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมี
เจตนา  ซึ่งความผิดในทางศุลกากรก็อยูภายใตหลักเกณฑดังกลาว   อันเปนไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 59  แหงประมวลกฎหมายอาญา 
 
  สําหรับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนั้น  กฎหมายบัญญัติไวในมาตรา  
27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2469  วา  ผูกระทําความผิดตองกระทําโดยเจตนาจะฉอ
คาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  แตตอมาไดมีการแกไข  โดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482  บัญญัติแกไขในมาตรา  16  วา “การกระทําที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา  27  และ มาตรา  99  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.  2469  ใหถือวาเปนความผิดโดย
มิพักตองคํานึงวาผูกระทํามีเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือหาไม”   เมื่อพิจารณาตาม
บทบัญญัติดังกลาว   จึงกลาวไดวาความผิดฐานหลีกเลียงภาษีศุลกากรเปนความผิดที่ไมตองการ
เจตนา  เพราะกฎหมายศุลกากรเปนกฎหมายพิเศษ  กรณีจึงตองบังคับใชใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายพิเศษ   ซึ่งศาสตราจารยหยุด  แสงอุทัย  ก็ไดรับรองหลักเกณฑดังกลาวไว
วาเมื่อมีบทบัญญัติไวชัดเจนก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 17 และมาตรา  59  
แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งบัญญัติยกเวนวาเปนกรณีที่พระราชบัญญัติอ่ืนบัญญัติไวชัดแจง
วาไมตองมีเจตนาก็เปนความผิด 11  
   
  แตอยางไรก็ตาม  การตีความในองคประกอบของความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากรก็ยังมีปญหาอยู  แมแตศาลก็เคยมีการตีความแตกตางกันออกไป  กลาวคือ  ฝายตุลาการ
เคยตีความวาการกระทําที่ระบุในมาตรา 27 และ 99  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 นั้น
เปนความผิด  ผูกระทํามิไดมีเจตนาหรือทําโดยประมาทเลินเลอ (คําพิพากษาฎีกาที่ 552/2504)  
แตสวนใหญแลวจะวางแนวในการตีความวาความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดทาง
อาญาที่ไมตองการเจตนา  แตหมายความเฉพาะเพียงเจตานากระทําธรรมดาเทานั้น  หาไดขยาย
ไปถึงเจตานาจะฉอคาภาษีอากรดวยไม   ซึ่งหมายความวาความผิดฐานหลีกเลียงภาษีศุลกากร
ตองประกอบดวยเจตนาจะฉอคาภาษีดวย (คําพิพากษาฎีกาที่ 581/2481, 172/2490, 942/2504, 
967/2507, 612-613/2511 , 6925/2538 เปนตน) 
 

                                                  
 
11  หยุด  แสงอุทัย , คําสอนชั้นปริญญาตรีวิชากฎหมาย  ภาค 1  พิมพคร้ังที่ 12 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514), หนา 60-61. 
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นอกจากนี้ยังมีความเห็นที่แตกตางในประเด็นซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมากใน
การตีความมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  วาความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากรและหลีกเลี่ยงคาภาษี เปนความผิดฐานเดียวกันหรือมีความหมายเปนอยางเดียวกัน
หรือไม  อยางไร  เนื่องจากในมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงความผิดมูลฐาน “ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากร”   จึง
เกิดปญหาในการปฏิบัติงานโดยองคกรที่เกี่ยวของ    ตัวอยางเชน  ในการรายงานโดยกรมศุลกากร
ไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กําหนดไวในขอตกลงตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2544  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2544) ขอ 1 (7)  บัญญัติใหรายงานเฉพาะ
การนําเขา-สงออกมิไดระบุรายละเอียดเอาไว   ปญหาการตีความมูลฐานความผิดที่ 3(7) เร่ือง
ความผิดฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  เปนตน    ลวนเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากการตีความใน
ความผิดฐานลักลอบ  และหลีกเลี่ยง  ซึ่งตางก็เปนความผิดที่บัญญัติอยูในมาตรา  27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  เชนกัน    โดยจะไดศึกษาโดยละเอียดในหัวขอตอไป 

 
2.1.1.4 ความผิดฐานอื่น ๆ  

 
ดังที่กลาวในหวัขอที่ผานมาแลววา   ความผิดฐานที่สําคัญมากที่สุดฐานหนึง่คือ 

ความผิดฐาน    ลักลอบหนศุีลกากร  ซึง่เปนฐานความผิดหนึง่ในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469  ก็คือการกระทําทางกายภาพที่เปนการลกัลอบโดยนําหรือพาเขามาซึง่ของที่
ยังมิไดเสียคาภาษีหรือของตองจํากัดหรือของตองหามหรือที่ยงัมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามา
ในราชอาณาจกัร   สวนความผิดซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมากอกีฐานหนึง่นัน้  คือความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงคาภาษีอากร   นั้นก็คือการนาํหรือพาของทีไ่มไดผานศุลกากรโดยถกูตองเขามาในพระ
ราชอาณาจกัรไทย  หรือสงหรือพาของเชนวานัน้ออกไปนอกพระราชอาณาจักร  ซึ่งเนนลักษณะ
การผานของ  คือ  ของทีน่ําเขาหรือสงออกนั้นเปนของที่ตองเสียภาษี   ผูกระทาํมิไดลักลอบแต
นํามาผานศุลกากรโดยใชอุบายอยางใดอยางหนึ่ง  เพือ่มิใหเสียคาภาษีหรือเสยีนอยกวาทีพ่ึงตอง
เสยี  ความผดิทั้งสองนี้ตางก็บัญญัติอยูในบทบัญญัติมาตรา  27  แหงพระราชบญัญัติศุลกากร  
พ.ศ. 2469  เชนเดียวกัน   สวนความผิดอืน่ ๆ ซึง่บัญญติัอยูในมาตรา 27  ดวยนัน้กไ็ดแก 

1. ชวยเหลอืดวยประการใด ๆ ในการนําของเชนนี้เขามาหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจกัร 

2. การยายถอนไป  หรือชวยเหลือใหยายถอน ซึง่ของดงักลาวจากเรือกําปน   ทา
เทียบเรือ 
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3. โรงเก็บสินคา  หรือที่มัน่คง  หรือโรงเกบ็ของโดยไมไดรับอนุญาต 
4. การใหที่อาศัยเก็บหรือเกบ็หรือซอนของเชนวานีห้รือยอมหรือจัดใหผูอ่ืนทําการ
เชนวานัน้ 

5. การเกีย่วของดวยประการใด ๆ ในการขน หรือยายถอน หรือกระทาํอยางใดแก
ของเชนวานั้น 

6. การหลกีเลี่ยงขอหามหรือขอจัดอันเกี่ยวแกของใดอันเกี่ยวแกการนาํของเขาสง
ของออก  ขนของขึ้น  เก็บของในคลังสนิคาและการสงมอบของ 

 
2.1.2 ความผิดทีเ่กี่ยวโยงกับมาตรา 27 
 

   ความผิดกลุมนี้มีหลายมาตราเปนความผดิที่เกี่ยวของเนื่องจากฐานความผิดใน 
มาตรา 27 ประกอบดวยความผิดฐานตาง ๆ ที่สําคัญดังนี ้

1. ความผิดฐานรบัของลักลอบของหนีศุลกากร  ตามมาตรา 27 ทว ิซึ่ง 
บัญญัติวา “ผูใดชวยซอนเรน  ชวยจําหนาย  ชวยลักพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานํา  หรือรับไวโดย
ประการใด  ซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ขอหาม หรือ
ขอจํากัด มีความผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือ
จําคุกไมเกินหาป หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

2. ความผิดตามมาตรา 31 ซึง่บัญญัติวา “ของที่ตองเสียภาษีหรือที่ตอง 
จํากัดหรือตองหามนั้น  ผูใดนําหรือยอมใหผูอ่ืนนํา หรือเกี่ยวของในการนําลงในหรอืออกจากเรอืลํา
ใดในทะเล  หรือในแมน้ําลําคลอง ซึ่งอาจเปนทางแกการฉอประโยชนรายไดของแผนดินก็ดี  ทาน
วาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 27” 

3. ความผิดตามมาตรา 96 ซึง่บัญญัติวา “ถาในเวลาใดเวลาหนึ่งปรากฏวา 
ของในคลังสินคามีปริมาณนอยกวาที่จดไวในใบขนสินคาเดิมเมื่อนําของนั้นเขาเก็บ  และปริมาณที่
ตางกันนี้ไมมีเหตุผลปรากฏในใบบันทึกของพนักงานก็ดีหรือไมปรากฏในเหตุที่อธิบดี   หากได
เห็นสมควรอนุญาตมิใหตองคิดคาภาระติดพันนั้นก็ดี ทานใหถือวาของตามปริมาณที่ตางกันอัน
แสดงเหตุมิไดนั้น  เปนของที่ไดยายขนไปโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานและใหใชบทบัญญัติ
มาตรา 27 บังคับแกกรณีเชนกลาวนั้น 

4. ความผิดฐานนําของเขาหรอืสงของออกนอกทางอนมุัติ  ตามมาตรา 5   
และมีโทษตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่7) พ.ศ. 2480  
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มาตรา 5 “หามมิใหผูใดขนสงของหรือพยายามสงของผานเขตแดนทางบกเขาในหรือออก
นอกราชอาณาจักร  หรือต้ังแตเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากรหรือนอกจากเวลาที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขนสงของตามทางอนุมัติในเวลาอื่น  นอกจากที่กําหนดตามวรรค 
กอนนั้นจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดีหรือผูแทนและตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขซึ่งอธิบดีกําหนดขึ้นไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ  

หามมิใหผูใดชวยเหลือการขนสงอนัตองหามดังกลาวแลวหรือเก็บ หรือ 
ซอน หรือยนิยอมใหเก็บหรือซอน หรือจัดใหเก็บหรือซอนของใด ๆ โดยรูอยูแลววาของนัน้ ๆ ไดขน 
สงโดยฝาฝนขอหามดงักลาวแลว”  

มาตรา 10 “ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 5 ผูนั้นมคีวามผิด ตองระวางโทษ 
ดังบัญญัติไวในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และของทั้งปวงอัน
เนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหริบเสียสิ้น  โดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม” 
 

2.1.3 ความผิดฐานสําแดงเท็จตามมาตรา 99 
 
ความผิดฐานสําแดงเท็จตามมาตรา 99 ซึง่บัญญัติวา “ผูใดกระทํา  หรือจัด หรือยอม 

ใหผูอ่ืนกระทํา หรือยื่นหรือจัดใหผูอ่ืนซึ่งใบขนสินคา  คําสําแดง  ใบรับรอง  บันทึกเรื่องราว  หรือ
ตราสารอยางอื่นตอพนักงานเจาหนาที่ในเร่ืองใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้  หรืออัน
พระราชบัญญัตินี้บังคับใหกระทํานั้น  เปนความเท็จก็ดี  เปนความไมบริบูรณก็ดี  หรือเปนคารมชกั
พาใหผิดหลงในรายการใด ๆ ก็ดี  หรือถาผูใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับใหตอบคําถามอันใดของ
พนักงานเจาหนาที่   มิไดตอบคําถามนั้นโดยสัตยจริงก็ดี  หรือถาผูใดไมยอมหรือละเลยไมทําไม
รักษาไวซึ่งบันทึกเรื่องราวหรือทะเบียนหรือสมุดบัญชี หรือเอาสาร หรือตราสารอยางอื่น ๆ ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้บังคับไวใหทํา  หรือที่ใชในกิจการใด ๆ เกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี  หรือแกไข
เอกสารบันทึกเรื่องราว  หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ไดออกไปแลวในทางราชการก็ดี  หรือ
ปลอมดวงตรา  ลายมือชื่อยอ  หรือเคร่ืองหมายอยางอื่นของพนักงานศุลกากร  หรือซึ่งพนักงาน
ศุลกากรใชเพื่อการอยางใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี  ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 

2.1.4 ความผิดเกีย่วกับการทุจริตในการสงของออก 
1. ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสงของออกซึ่งขอคืนอากรตาม 
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มาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งบัญญัติวา   “ถาของใดที่ขอคืน  ฤาได
อนุญาตคืนคาภาษีแลว  ไดบรรทุกลงเรือ  ฤานําไปยังทําเนียบทาเรือ  ฤาที่ยื่นเพื่อสงออกไป  ฤาคํา
รองขออันเกี่ยวแกของนั้น  ปรากฏวาเปนการทุจริตดวยประการใดก็ดี  ทานใหริบของนั้นเสียสิ้น  
กับทั้งหีบหอและของสิ่งอื่นที่อยูในหีบหอนั้นดวย  และบุคคลผูขออนุญาตสงและขอคาภาษีสําหรับ
ของนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือสามเทาจํานวนคาภาษีที่ขอคืน  หรือ
จําคุกไมเกินหกเดือน 
   2. ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสงของออกและขอชดเชยคา
ภาษีอากร        ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลจายเงินใหแกผูสงออกในรูปของบัตรภาษีสําหรับสินคาที่
ผลิตในราชอาณาจักร  เปนการชดเชยคาภาษีอากรที่ผูผลิตเสียไปในทุกขั้นตอนของการผลิต  
ไดแก  บรรดาภาษีอากรที่มีอยูในมูลคาของวัสดุ อุปกรณ  อะไหล  เครื่องจักร  เชื้อเพลิง  พลังงาน
อยางอื่นที่ใชในการผลิต เปนตน  แตไมรวมถึงภาษีเงินได  คาภาคหลวง  คาภาษีอากรที่ขอคืนได
ตามกฎหมายอื่น และภาษีอากรทองถิ่น   
    

การชดเชยคาภาษีอากรเปนมาตรการชวยเหลือทางภาษีอากรของรัฐเพื่อลดตนทุน
การผลิตและสามารถสงไปขายแขงขันกับสินคาของตางประเทศ  นับแตวันที่ 1มกราคม พ.ศ. 
2535 ใหแกสินคาสงออกที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศไทยเทานั้นดังที่บัญญัติไวในมาตรา 31 วา 
“ผู ใดแจงความเท็จหรือใหถอยคําเท็จหรือตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ  หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงกับคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่  เพื่อใหมีการประกาศ
กําหนดอัตราเงินชดเชย หรือเพื่อใหมีการจายเงินชดเชยใหแกตนเองหรือผูอ่ืนตามขอความถอยคํา
หรือพยานหลักฐานอันเปนเท็จนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือไมเกินสี่เทาของเงินชดเชยที่ขอหรือที่จายใหแลวแตจํานวนใดจะสูงกวาหรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 

2.1.5 ความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไมถูกตอง 
 
ความผิดเกี่ยวกับการฝาฝนพิธีการศุลกากร  เปนมาตรการที่ใชในการบริหารและ 

ควบคุมการจัดเก็บภาษีศุลกากร  การนําของเขาหรือสงของออก  การควบคุมของตองหาม  ของ
ตองกํากัด  ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  พิธีการศุลกากรสามารถแบงไดเปน 3 ข้ันตอนไดแก 
  1) การตรวจสอบพิธีการและการประเมินอากร  พิธีการสวนนี้ไดแก  การ
ตรวจใบขนสินคาเขา  ใบ invoice  ใบสุทธิการชําระเงิน  ใบตราสง (B/L)   ใบส่ังปลอย (D/O)  และ
ใบอนุญาตสําหรับของตองกํากัด  โดยเจาหนาที่จะตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและความ
ถูกตองตามรายการสําแดงในใบขนสินคา  ตอจากนั้นจะไดตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรและการ
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ประเมินอากร  ทั้งนี้  การประเมินพิกัดอัตราศุลกากรใหเปนไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร  พ.ศ. 2530 

2) ข้ันตอนการชําระภาษีอากร   หลังจากการตรวจสอบพิธีการแลว  ผูนํา 
ของเขาจะนําเงินไปชําระคาภาษีอากร   ณ  กองเก็บอากร  โดยจะชําระเปนเงินสดหรือเปนเช็คของ
ธนาคารแหงประเทศไทย   เช็คของธนาคารพาณิชย  เช็คของธนาคารที่คํ้าประกัน  หรือเช็คของ
ธนาคารที่ทําการรับรองเช็คก็ได 

3)  ข้ันตอนการตรวจปลอยสินคา  เปนขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาที่เสีย 
ภาษีแลวโดย  3  หนวยงาน ไดแก  การทาเรือแหงประเทศไทย  กรมศุลกากร  และองคการรับสง 
สินคาและพัสดุภัณฑ 

 
ความผิดฐานไมปฏิบัติการพธิีการศุลกากรแบงออกไดดังนี ้
1. เกี่ยวกับการเก็บของในโรงพักสินคา  ที่มั่นคง  หรือคลังสินคาทัณฑบน  

ตามมาตรา  6 (2), มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 93. 
2. เกี่ยวกับเรือที่เดินทางมาจากตางประเทศ    ตามมาตรา 12, มาตรา 38 
3. เกี่ยวกับเรือที่เดินทางไปตางประเทศ  ตามมาตรา  22, มาตรา 49, 

มาตรา 51, มาตรา 52, มาตรา 53, มาตรา 57 
4. เกี่ยวกับการคาชายฝง  ตามมาตรา 66, มาตรา 68, มาตรา 63, มาตรา 

70, มาตรา 71 
5. เกี่ยวกับที่ทอดเรือภายนอก  ตามมาตรา 72, มาตรา 74, มาตรา 85,86 
6. เกี่ยวกับการขนสินคาผานเขตแดนทางบก  ตามมาตรา 5, มาตรา 6, 

มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
(ฉบับที่ 7) 

7. เกี่ยวกับอากาศยาน   ตามมาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 15, มาตรา 16  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 8) 

8. เกี่ยวกับเขตควบคุมศุลกากร    ตามมาตรา  13, มาตรา  14 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 12) 

 
2.1.6 ความผิดฐานอื่น ๆ 

ความผิดฐานอื่น ๆ คือความผิดนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน  สวนมากมีความ 
มุงหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร  ไดแก 
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1. นายเรือตองรับผิด  ถาเครื่องหมาย ดวงตรา  กุญแจหรือเครื่องผูกมัดใด ๆ ซึ่ง
พนักงานศุลกากรไดจัดทําไวแกของใด ๆ ในเรือ หรือที่ใด ไดมีผูถอนไป  หรือเปด
ออกหรือหักตอย  หรือเปลี่ยนแปลงโดยจงใจ (มาตรา 15 ) 

2. ผูใดขึ้นไปบนเรือเดินทางตางประเทศขณะที่อยูในราชอาณาจักร  โดยมิไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา 15 ทวิ) 

3. ผูใดไมยอม หรือขัดขวาง หรือพยายามขัดขวางตอการตรวจคันรถ   เกวียน  หรือ
ยานพาหนะอื่น ๆ ซึ่งไดใชหรือกําลังใชเนื่องกับเรือกําปนหรือคลังสินคา  หรือโรง
เก็บสินคา  หรือที่ขนของหรือทําเนียบทาเรือหรือทางน้ํา หรือทางผานพรมแดน 
หรือทางรถไป เพื่อใหทราบวามีของลักลอบหนีศุลกากรหรือไม (มาตรา 19) 

4. นายเรือมีความผิด  ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ  และ
ภายหลังปรากฏวาเรือลํานั้นเบาตัวลอยขึ้นหรือมีแตอับเฉา  ซึ่งนายเรือไมสามารถ
ไดวาขนสินคาขึ้นโดยชอบหรือไม (มาตรา 28) 

5. ถาปรากฏวา เรือลําใดมีที่ปดบังหรือพราง หรือเครื่องกลอุบายใด ทําขึ้นไวเพื่อ
ลักลอบหนีศุลกากร  นายเรือจะตองรับผิดตามมาตรา 29 

6. นายเรือมีความผิด  ถาปรากฏวาเรือลําใดมีของเปนหีบหอ ซึ่งมีขนาด ลักษณะขัด
ตอกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายหรือประกาศอื่น    ตามมาตรา 30   

7. ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวางบรรทุกเกิน 
สองรอยหาสิบตัน นายเรือจะมีความรับผิดถาไมสามารถพิสูจนไดวา  ตนได
จัดการเต็มวิสัยที่จะจัดใหสืบคนพบและปองกันการกระทํานั้นแลว  (มาตรา 33) 

8. ผูขอคืนภาษีสําหรับของที่สงออก  จะมีความผิดถาตรวจพบวา ของนั้นไมตรง
ตามที่สําแดงไวในเอกสาร  (มาตรา 60) 

 
2.2 รูปแบบความผิดในการลักลอบหนีศุลกากร 
 

  ในการลักลอบหนีศุลกากรนั้น   จะมีการลักลอบ “ของ”  ทั้งที่เปนสินคา   และการ
ลักลอบของที่เปนเงินตรา   ในสวนของการลักลอบหนีภาษีประเภทนี้คือ   การนําเขาและสงออก
โดยไมผานเจาหนาที่ศุลกากรโดยวิธีการพาของหลบหนีไมเขาออกตามทางอนุมัติ หรือซุกซอนตาม
ริมฝงทะเล  เขตแดนทางบก  และตามยานพาหนะตาง ๆ ที่เดินเขาทางเขาออก   ไมวาจะเปน 
รถไฟ  รถยนตโดยสาร ดังนี้ 
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 2.2.1 ความผิดเกีย่วกับการลักลอบสินคา 
 
ในปจจุบันปญหาการลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นและเปนปญหาเรื้อรังที่ยังคงตอง 

ประสบอยูตลอดมา   แมในปจจุบันการลักลอบนําของหลบหนีศุลกากรก็ยังมีปรากฏอยู  ทั้งยัง
พัฒนาวิธีการใหทันสมัยขึ้นไปเรื่อย ๆ   ในแตละปมีผูลักลอบนําของหลบหนีศุลกากรอยูเปน
จํานวนมาก  ทั้งที่เจาหนาที่ศุลกากร   ตํารวจหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจับไดตามที่ผูวิจัยได
นําเสนอในตารางสถิติมูลคาคดีลักลอบและคดีหลีกเลี่ยงภาษีอากร   และอีกจํานวนมากที่ยังจับ
ไมได    ในการลักลอบของที่เปนสินคา  และเปนเงินตรานั้นมีรายละเอียดสําคัญที่เกี่ยวของดังนี้ 
 
  การลักลอบขนสินคาที่เปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 แบงเปน 2 ประเภทของสินคาที่ทําการลักลอบ  ไดแก 

1. การนําหรือพาของที่ยงัมิไดเสียคาภาษีเขามาในราชอาณาจักร  หรือสงของที ่
ยังไมไดเสียคาภาษีออกไปนอกราชอาณาจักร   

 ในกรณีของที่เปน “สินคา”  นั้นหมายถึงของหรือสินคาดังกลาวเปนของที่มีอากร
อันจะตองเสียใหแกรัฐทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 10 และ 10 ทวิ  ประกอบกับพระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  สินคาทั้งหลายจึงจัดเปนของที่มีอากรตองเสีย  ดังนั้นหากมีการ
ลักลอบคือนําหรือพาของดังกลาวโดยไมผานพิธีการศุลกากรหรือดานศุลกากรโดยชําระคาภาษเีขา
มาหรือสงของดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรก็จะเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือ 

2. นาํเขา(นําหรือพาเขามา) ซึ่งของตองหาม    ตองกาํกดั(จํากัด)  เขามาใน 
ราชอาณาจกัร   และการสงออก(สงหรือพา) ซึ่งซึง่ของตองหาม    ตองกํากัด(จํากัด)  ออกไปนอก 
ราชอาณาจักร   ทั้งนี้โดยไมตองพิจารณาวาเปน “ของ”  หรือสินคาที่ตองดวยพิกัดอัตราภาษีตาม
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งมีคาอากรซึ่งตองจายใหแกรัฐหรือไม    หากนําของตองหาม
เขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  หรือนําของตองจํากัดเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไวก็จะเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรเชนกัน 

 
ผูวิจัยไดยกตัวอยางการลักลอบหนีศุลกากรที่ไดมีการพพิากษาโดยศาลฎีกาเกี่ยว 

กับการลักลอบศุลกากรตั้งแต พ.ศ. 2470 – 2542 เปนตัวอยาง    ไมวาจะเปนการลักลอบนํา
สินคาเขา/ออกโดยทางบก   เชน   จําเลยขนสงสินคาผาตาง ๆ อันเปนของตองหามออกจากบาน
จะผานเขตแดนออกไปนอกราชอาณาจักรไปตามทางซึ่งมิใชทางอนุมัติกับไมใชเวลาที่อธิบดี
กําหนดและไมผานดานศุลกากรโดยไมไดรับอนุญาต (ฎ.30/2487)   , จําเลยนําบุหร่ีเขามาในเขต
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แดนไทย 1 กิโลเมตรยังไมถึงดานศุลกากรซึ่งอยูลึกไปอีก 9 กิโลเมตรแตถูกจับเสียกอน   เปนการ
ลักลอบตองมีผิดเมื่อจําเลยผานแดนเขามาก็ไมตองมีการผานดานศุลกากรเสียกอน (ฎ.916-
919/2487),จําเลยบังอาจนํายาเสนอันเปนสิ่งอุตสาหกรรมและเปนของตองเสียภาษีศุลกากรบรรจุ
ตะกราเขามาในเขตอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคายโดยไมไดรับอนุญาต (ฎ.942/2487) , จําเลยนํา
ส่ิงของตามบัญชีทายประมวลออกนอกราชอาณาจักรไทย  โดยไมผานศุลกากร......(ฎ. 909/2491) 
,จําเลยสมคบกันนําขาวสารเหนียวบรรจุกระสอบออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตและ
โดยไมผานดานศุลกากรเปนความผิด... (ฎ. 742/2491) , ขนของผานเขตแดนทางบกเขาใน
ราชอาณาจักรในเวลาที่อธิบดีกําหนดไวโดยไมไดรับอนุญาต...(ฎ.3073/2492) , พยายามนํา
สินคาออกนอกราชอาณาจักรและขนสินคาในทางอนุมัตินอกเวลาที่อธิบดีกําหนด..(ฎ.535/2493) ,  
จําเลยสั่งอาวุธปนซึ่งเปนของตองจํากัดตามพระราชบัญญัติศุลกากรเขามาในราชอาณาจักรโดยใช
ใบอนุญาตปลอมแมไดชําระคาภาษีศุลกากรครบถวนเนื่องจากเจาหนาที่ศุลกากรเขาใจผิดวาไดรับ
อนุญาตโดยถูกกฎหมายแลว  เปนการหลีกเลี่ยงขอหามขอจํากัดอันเกี่ยวกับของนั้นครบ
องคประกอบความผิดแลว (ฎ.3497-3500/2532) , จําเลยรวมกันลักลอบนําเขาเลื่อยโซยนตที่ยัง
ไมไดผานดานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในราชอาณาจักรเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุกา
กร พ.ศ. 2469 .... (ฎ.4023/2542)    หรือการลักลอบโดยทางน้ํา เชน   จําเลยใชเรือฉลอมยาว 6 
วาบรรทุกของประมาณ 6 ตันเศษผานมาจากเกาะกงผานดานภาษีเขาไปในจังหวัดนนทบุรีโดยไม
เสียภาษี (ฎ.525/2473) ,   จําเลยขนยายขาวออกนอกเขตอําเภอเมืองไปทางทะเลหลวงโดยไมได
รับอนุญาตเปนการฝาฝนประกาศของคณะกรรมการสํารวจและหามกักกันขาวซึ่งหามขนยายออก
นอกเขตอําเภอ ศาลฟงวาเปนการขนยายขาวทางทะเลออกนอกเขต (ฎ.919/2494) , จําเลยขนแร
ดีบุกซึ่งแตงและยางแหงแลวบรรจุไวในกระสอบจากบนบกลงเรือหางยาวนําไปเก็บไวบนแพซึง่จอด
อยูกลางทะเลหางจากฝง 2 กิโลเมตร เพื่อรอเรือใหญมาขนตอไดอีกตอหนึ่งแสดงวาจําเลยมีเจตนา
ลักลอบสงแรดีบุกออกนอกราชอาณาจักร  เปนการกระทําที่เลยขั้นตระเตรียมแลวจึงเปนความผิด
ฐานพยายามลักลอบหนีศุลกากร (ฎ.3259/2532) ,  จําเลยสมคบกันพยายามขนยายขาวสาร
เหนียวที่อยูในเรือ  และที่ริมตลิ่ง  และในโกดัง  เพื่อลงเรือออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศ
มาเลเซียโดยไมไดรับอนุญาตและโดยเจตนาลักลอบ.... (ฎ.2484/2528)   ทางอากาศ เชน  แอบ
ลักลอบนํามาทางอากาศยาน  เครื่องบิน  หรือซุกซอนมากับคน   เชน  นําสรอยคอทองคํา 6 เสนมี
น้ําหนักถึง 317.5189 กรัม ใสในกระเปาเสื้อดานในทั้งซายและขวา ทั้งที่มีสรอยคอทองคําสวมที่
คอแลวเสนหนึ่งสรอยคอของกลางจึงมิใชของใชสวนตัวและตามสมควรแกฐานานุรูป  เมือ่พนกังาน
ศุลกากรสอบถามก็ตอบวาไมมีของมีคาติดตัวไปดวยแตคนพบสรอยคอดังกลาว  ถือไดวาพยายาม
นําทองคําซึ่งเปนของตองจํากัดออกนอกราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตและหลีกเลี่ยงขอหาม
ขอจํากัดตามมาตรา 27 ...... (ฎ. 1731/2528)    หรือส่ิงของ   เชน นําสินคาตองหามผานเสนเขต
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แดนเขาแมยังไมเลยดานพรมแดนก็มีความผิดแลว (ฎ.289/2501) , จําเลยไดลักลอบนําสลากกิน
แบงของสหพันธรัฐมลายูเขามาในราชอาณาจักรโดยวิธีซอนเรนดวยการละเวนไมผานศุลกากรให
ถูกตอง (ฎ.562/2508)        ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ เชนจําเลยเปนพนักงานขับรถไฟจาก
จังหวัดสงขลาไปยังสถานีปาดังเบซารนอกราชอาณาจักร  ไดบังอาจสงยาสูบอันเปนอุตสาหกรรม
ออกไปยังสถานีปาดังเบซารโดยไมไดรับอนุญาต  ทั้งนี้ไดซุกซอนพาไปกับตัวรถจักรซึ่งจําเลยไดขับ  
กรณีพนเสนพรมแดนแลวแตยังไมพนดานศุลกากรไทยขอเท็จจริงชี้ขาดไดวาไดนํายาสูบออกนอก
ประเทศไทยแลวทั้งเปนการซุกซอนเพื่อหลีกเลี่ยง....  (ฎ.779/2487)  , จําเลยไมไดแสดงวามี
ทองคําเขามาที่ทากรุงเทพ ฯ  พนักงานจับทองคําไดในหองของจําเลยในที่เรนลับ แมจําเลยยัง
ไมไดนําของลงจากเรือก็ถือไดวามีเจตนาทุจริตลักลอบนําทองคําเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
กระทําผิดครบถวนแลว (ฎ. 1374/2500) ,    หรืออาจเปนของตองหามตองจํากัด  เชน  จําเลยใช
เอกสารปลอมสั่งอาวุธปนซึ่งเปนของตองหามตองจํากัดที่จะตองได รับอนุญาตเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา  27 (ฎ.448/2513)   นอกจากนี้
การนําสิ่งของออกนอกราชอาณาจักรแมส่ิงของนั้นจะไมตองเสียอากรก็ตองนําผานดานศุลกากร
โดยถูกตองเสียกอนเพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรไดตรวจสอบวาเปนของตองหาม ตองจํากัดหรือของที่
จะตองเสียอากรซุกซอนอยูบางหรือไมเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงอากรและขอหามขอจํากัดดังกลาว 
มิฉะนั้นยอมมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 (ฎ.1227/2516),  นํา
สุกรมีชีวิตที่ไมตองเสียภาษีศุลกากรออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดผานดานศุลกากรโดยถูกตอง
เปนความผิด (ฏ.1881/2515) 
 

2.2.2 ความผิดเกี่ยวการลักลอบนําเงินเขา-ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal 
Currency Smuggling) 

  
  การลักลอบนําเงินเขา/ออกจากราชอาณาจักรนั้นมีทั้งการลักลอบนําเงินและ
ส่ิงของซึ่งมาใชตัวเงินจริง ๆ แตผูกระทําความผิดใชเปนชองทางในการนําเงินเขาหรือออกจาก
ประเทศโดยวิธีที่เรียกวา”โพยกวน”    การลักลอบโดยไมผานสถาบันการเงินคือนําติดตัวออกไป
หรือเขามา (ฎ. 758/2525, 213/2526  เปนตน ) ซึ่งมีรูปแบบที่ไมแตกตางกับการลักลอบนําของที่
เปนสินคา  หรือผานสถาบันการเงินประเภทธนาคารและไมใชธนาคาร ซึ่งจะไดยกตัวอยางพรอม
ทั้งประเด็นปญหาและขอคิดเห็น การวิเคราะหไวในบทที่ 4 ตอไป    แตทั้งนี้ในการลักลอบตัวสินคา
นั้นมีความชัดเจนวาเปนของตามกฎหมายศุลกากรซึ่งมีอากรตองเสียใหแกรัฐแตมิไดเสียโดยผาน
ศุลกากรหรือพิธีการศุลกากรใหถูกตอง  หรือการนําของตองหามหรือของตองจํากัดเขามาหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยไมตองคํานึงวาของดังกลาวเปนของมีอากรตองเสียแกรัฐตาม
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กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือไม     แตในกรณีของ “เงิน"”  เคยมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
เร่ืองดังกลาววา “เงิน” เปนของซึ่งมีอากรตองเสียตามกฎหมายหรือไมอยางไร  ดังนี้ 
 
 ความหมายของคําวา “ของ”  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
 
  เหตุที่ตองพิจารณาวาสิ่งใดเปน  “ของ” ตามพระราชบัญญัติศุลกากรหรือไม  
เนื่องจากวา  หากมิใชของตามความหมายของกฎหมายศุลกากรแลว  ก็มิใชทรัพยที่จะริบไดแม
ทรัพยนั้นจะเปนทรัพยที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด    ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  คําวา  “ของ”  ปรากฏอยูในหลาย ๆ มาตรา  เชน  มาตรา  10  , 10  ทวิ,  มาตรา 12  
และ มาตรา  27 เปนตน  แตในนิยามศัพทมิไดมีการใหคําจํากัดความของคํา ๆ นี้ไว  จงึมปีญหาวา  
“ของ”  ตามกฎหมายศุลกากรจะตองเปนสิ่งของอันอาจนําไปจําหนายเปนสินคาอยางธรรมดาทั่ว 
ๆ ไปไดหรือไม ประเด็นดังกลาวมีขอพิจารณาดังนี้ 
 
 1.1 ตามพระราชบัญญัติศุลกากร  บัญญัติวา  “บรรดาคาภาษีนั้น  ใหเก็บตามบท
พระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติศุลกากร)  และตามกฎหมายที่วาดวยพิกัดอัตราศุลกากร.....”     
”......ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีสําหรับของที่นําเขา  เกิดขึ้นในเวลาที่นําของเขาสําเร็จ
..........”   “.......การคํานวณคาภาษี  ใหถือตามสภาพของ  ราคาของ  และพิกัดอัตราศุลกากรที่
เปนอยูในเวลาที่ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีเกิดขึ้น.........”   (มาตรา  10  , มาตรา 10 ทวิ) 
  จากบทบัญญัติดังกลาว  อาจสรุปไดวา  “ของ”  ที่อาจจัดเก็บภาษีไดหรือของที่อยู
ภายใตการควบคุมดูแลของกรมศุลกากร  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   จะตองเปนของที่สามารถ
จัดเขาพิกัดใดพิกัดหนึ่งตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรได *     นอกเหนือจากนี้จะมิใช 
“ของ”  ตามความหมายของกฎหมายวาดวยศุลกากร 

                                                  
 
*  กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร  หมายถึง  ตัวบทกฎหมายซึ่งกําหนดหลักในการเก็บ

และเสียภาษีศุลกากรวาจะเก็บในอัตราเทาใด  และมีวิธีการอยางไร  เพื่อใหผูที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของและสิทธิในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรยึดเปนหลักเกณฑ    โดยตองพิจารณาประกอบ
กับพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2469   กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรนี้มีใชมาแลวหลายฉบับ   
บางครั้งบัญญัติข้ึนในรูปของพระราชบัญญัติ  เชน  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  
2478    ประกาศคณะปฏิวัติ  เชน  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 48  ลงวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ.   
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1.2 แนวคําพิพากษาฎีกาที ่ 758/2525 พิพากษาวา  “ธนบัตรของกลางเปนธนบัตรรัฐ 
บาลและเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมายในประเทศไทย   มิใชของอันอาจนําไปจําหนายเปน
สินคาอยางธรรมดาทั่ว ๆ ไปได  ธนบัตรของกลางจึงมิใช  “ของ”  ตามความหมายในมาตรา  27  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2469  การที่จําเลยนําธนบัตรของกลางออกไปและนําเขามาใน
ราชอาณาจักร  จึงไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  มาตรา  27   และไดมีคําพิพากษา
หลายฉบับยืนตามแนวดังกลาว  โดยพิพากษาวา  ธนบัตรไทยมิใช  “ของ”  ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร  (คําพิพากษาฎีกาที่  414/2522,  213/2526) 

 
  1.3  เมื่อป พ.ศ.  2527   ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  

พ.ศ.  2485  (ฉบับที่ 2)    พ.ศ. 2527  โดยในมาตรา 3 ใหเพิ่มมาตรา  8 ทวิข้ึน   
เหตุที่มกีารแกไขบทบัญญัติดังกลาว    ไดระบุไวในหมายเหตุของพระราชกําหนด 

ดังกลาวคือ   “ โดยที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พุทธศักราช  2485  
และกฎหมาย   วาดวยศุลกากรยังไมชัดแจง  และมีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากเมื่อมีการลักลอบ
สงหรือพาเงินตราไทย   ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย  ทางราชการไม
สามารถริบเงินตราไทยจากบุคคลที่ทําการลักลอบนั้นได  เพราะไดมีคําพิพากษาฎีกาหลายฉบับ
พิพากษาวา  ธนบัตรไทยของกลางมิใช  “ของ”  อันอาจนําไปจําหนายเปนสินคาอยางธรรมดาทั่ว ๆ 
ไปได   ดังนั้นธนบัตรของกลางจึงมิใช  “ของ”  ตามความหมายในกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ
นอกจากนั้นเพื่อความชัดเจนและขจัดปญหาตอไปในอนาคต  สมควรกําหนดใหเงินตรา  เงินตรา
ตางประเทศ  ธนบัตรตางประเทศและหลักทรัพยทั้งของไทยและตางประเทศเปน  “ของ”  ตาม

                                                                                                                                               
2502   หรือ พระราชกําหนด  เชน  พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2503       กฎหมาย
แมบทที่สําคัญที่ใชบังคับในปจจุบัน  ไดแก พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530   ซึ่งมี
ผลบังคับใชต้ังแต  วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2531    โดยเนื้อหาประกอบดวยตัวบทเปนมาตราตาง 
ๆ   แบงเปน  2  สวนใหญ ๆ ดังนี้   

สวนที ่ 1  บทบัญญัติทั่วไป 
 
สวนที ่ 2  ภาคผนวกทายพระราชกําหนด   แบงออกเปน  4  ภาค 

ภาค  1-  หลักเกณฑการตีความ 
ภาค  2-  บัญชีแสดงพิกัดอตัราภาษีขาเขา 
ภาค  3-  บัญชีแสดงพิกัดอตัราภาษีขาออก   
ภาค  4-  บัญชีประเภทของที่ไดรับการยกเวนอากรผนวกแนบทาย 
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ความหมายในกฎหมายวาดวยศุลกากรดวย  และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนใน
อันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้” 
 

1.4 จากรายละเอยีดขางตนจงึสรุปไดวา 
(ก)   “ของ”  ตามความหมายทางศุลกากรจะตองเปนของที่สามารถจัดเขาพิกัดใดพกิดัหนึง่ได หรือ 
(ข)   มีกฎหมายบัญญัติใหส่ิงนั้นเปน  “ของ”  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร  เชน  มาตรา  8 ทว ิ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527  เปนตน    ดังนั้น
เงินตราหรือธนบัตรไทย  ธนบัตรตางประเทศ  ธนาคารบัตรตางประเทศ  หรือหลักทรัพยไมวาของ
ไทยหรือตางประเทศ  จึงจัดเปน  “ของ”  ตาม  (ข) 
  
  รูปแบบการนําเงินเขา-ออกนอกประเทศ 
 

รูปแบบในการนําเงินเขา-ออกนอกประเทศนั้นม ี2  รูปแบบไดแกการนําเงินเขา/ 
ออกนอกประเทศโดยผานสถาบนัการเงินไมวาจะเปนสถาบนัการเงินที่เปนธนาคารหรือไมและการ
นําเงินเขา-ออกนอกประเทศโดยไมผานสถาบันการเงนิ ดังนี ้
 

1. การนําเงินเขา-ออกนอกประเทศโดยผานสถาบันการเงิน 
 

  1.1 การนําเงินเขา-ออกนอกประเทศโดยผานทางธนาคาร (Deposit-taking  Institute) 
       การโอนเงินออกนอกประเทศโดยผานทางธนาคาร มักจะกระทําในประเทศที่ไมมี
การควบคุมระบบธนาคาร   หรือสถาบันการเงินอยางเขมงวดหรือธนาคารในบางประเทศ  ซึ่งมี
กฎหมายคุมครองความลับของลูกคาของธนาคารที่เขมงวด  ทําใหการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
ของลูกคากระทําไดยากมาก   เวนแตจะไดรับการรองขอจากรัฐบาลของประเทศอันเปนแหลงที่มา
ของเงินที่นํามาฝากในธนาคารนั้น  จึงเปนการยากลําบากที่จะติดตามตรวจสอบที่มาของเงินฝาก  
หรือแหลงของเงินที่โอนมานั้น   
 
                               ปจจุบัน ประเทศที่มีธนาคารเปนแหลงทําการฟอกเงินอยางเปดเผย ไดแก 
ประเทศเล็กๆในหมูเกาะทะเลแคริบเบียนมหาสมุทรแปซิฟก เชน เกาะคุกไอแลนด มารแชลไอ
แลนด ไนอี และเวสเทิรนซามัง และลาสุดประเทศเล็ก ๆ ที่เปนเกาะตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก อยู
ใกลกับเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกําลังมีชื่อในเรื่องการฟอกเงิน คือประเทศนาอูรู โดยมี
ระบบธนาคารแบบเปดใหประกอบอาชญากรรมฟอกเงินได ศูนยกลางการฟอกเงินสวนใหญจะเปน
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ประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคมของอังกฤษมากอน ซึ่งเปนประเทศที่ยากจน แตกลับมีรายไดตอหัว
ในระดับแนวหนาของประเทศที่รํ่ารวยเนื่องจากการกระทําธุรกิจเปนแหลงฟอกเงิน การฟอกเงินที่
นิยมทํากันมาก คือการโอนเงินผานไปมาระหวางศูนยกลางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งเรียกวา 
OFFSHORE  BANKING CENTERS 12 
 
                             อีกสถานที่หนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมาก ในการโอนเงินออกนอกประเทศ 
โดยผานทางธนาคารคือ เกาะเคยแมน ( Cayman Island ) เนื่องจากเกาะเคยแมนนั้นไมมีขอจํากัด
ใด ๆ ในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขามชาติ ดังนั้น จึงทําใหบริษัทตางๆทั่วโลกมาจัดตั้งบริษัทขึ้น
บนเกาะเคยแมน    เพื่อประโยชนในการทําธุรกิจที่มีขอจํากัดในประเทศของตน ไมมีการกําหนด
เร่ืองเงินกองทุนหรือเงินสํารองตาง ๆ  และอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดึงดูดนักลงทุน
ชาวตางชาติใหเขามาลงทุนตั้งบริษัทเกาะเคยแมน   คือการที่เกาะเคยแมนนั้นไมมีการเก็บภาษีใดๆ
กับบริษัทเกาะเคยแมน ไมวาจะเปนภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีกําไรสวนทุน  หรือภาษีหัก ณ ที่จาย                       
จากการที่มีการลงทุนจํานวนมากบนเกาะเคยแมน สงผลใหมีการจัดตั้งธนาคารพาณิชยข้ึนหลาย
แหง จากธนาคารชั้นนําทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง ณ ส้ินป พ.ศ. 2537 มีธนาคารตาง ๆ ไปเปดสาขาเปน
บริษัทเกาะเคยแมนถึง 560 ธนาคาร  จากประเทศตาง ๆ 60 ประเทศ   โดยปรากฎวาในบรรดา
ธนาคารชั้นนํา 50 แหงของโลก มีสาขาเปนบริษัทของเกาะเคยแมนอยูถึง 40 ธนาคาร มีการ
ขยายตัวประมาณรอยละ 15 ตอป ทําใหเกาะเคยแมนนั้นกลายเปนศูนยกลางทางการเงินที่ใหญ
เปนอันดับหาของโลก   และเนื่องจากการควบคุมการโอนเงินเขาหรือออกจากเกาะเคยแมนนั้น ไมมี
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   การโอนเงินไมวาสกุลใด ๆ เขาออกนอกเกาะเคย
แมนสามารถทําไดโดยเสรี   จึงทําใหผูที่ตองการฟอกเงินสามารถทําการโอนเงินเขาหรือออกนอก
ประเทศเปนจํานวนคราวละมาก ๆ โดยผานทางสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชยไดโดยงาย
และถูกกฎหมาย 
 
           ในอดีตประเทศสวิสเซอรแลนดเปนอีกประเทศหนึ่งที่ใหบริการธุรกิจธนาคารนอก
ดินแดน  โดยเฉพาะธุรกิจดานธนาคารสวนบุคคล ( Private Banking ) ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาผูที่ไม
ประสงคจะเปดเผยฐานะของตนเองนั้น มักจะนําเงินไปฝากในประเทศสวิสเซอรแลนด เนื่องจาก
ประเทศสวิสเซอรแลนดมีกฎหมายคุมครองความลับของลูกคาอยางเขมงวด  มีระบบการโอนเงินที่

                                                  
 
12   วิชัย   ตันติกลุานนัท , คําอธิบายกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน , 

(กรุงเทพมหานคร:หางหุนสวนจาํกัดพมิพอักษร,พฤศจิกายน 2543),หนา 3. 
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สะดวกรวดเร็ว  ทําใหประเทศสวิสเซอรแลนดมีสวนแบงทางธุรกิจประมาณรอยละ 30 ของธุรกิจ
ธนาคารทั้งหมดในโลก  13 จากการที่ประเทศสวิสเซอรแลนดมีกฎหมายคุมครองความลับของลูกคา
ดังกลาว  ทําใหรัฐบาลของประเทศสวิสเซอรแลนดประสบปญหาในเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเปนอยางมาก  และประกอบกับการควบคุมเกี่ยวกับเร่ืองของธุรกิจการเงิน
นอกดินแดนโดยประชาคมยุโรป (EU)นั้นมีความเขมงวดขึ้นเรื่อย ๆ  ดวยเหตุนี้ ตอมารัฐบาลของ
ประเทศสวิสเซอรแลนด  จึงไดออกกฎหมายที่เรียกวา  “Federal  Banking  and  Credit  
Institution  Law”  ในป ค.ศ. 1990  โดยคณะกรรมการธนาคารกลางแหงสวิส  ( Swiss  Federal  
Banking  Commission  “EBK” )  ไดออกแถลงการณยกเลิกระบบการปกปดชื่อจริงของลูกคา
ทั้งหมด ตลอดจนหามาตรการตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการควบคุมการฟอกเงินดวย 
  
  1.2 การโอนเงินเขาออกโดยผานสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non - bank  Institute) 
    
   รัฐบาลของประเทศจํานวนมากพบวา เมื่อมีการออกมาตรการเพื่อบังคับให
สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม  เชน  ธนาคารมีหนาที่ในการตรวจสอบสถานะบุคคลของลูกคาอยาง
เขมงวด  นักฟอกเงินก็จะมองหาลูทางในการใชสถาบันการเงินประเภทอื่นที่ใหบริการคลายกับ
ธนาคาร  เพื่อทําการโอนเงินสกปรกออกนอกประเทศ  หากแตตองเลือกสถาบันการเงินที่ไมมีการ
กํากับดูแลที่เขมงวดจากหนวยงานกลางของประเทศนั้น ๆ เทากับธนาคารทั่วไป    การใชบริการ
การโอนเงินออกนอกประเทศผานทางสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารหรือธนาคารนอกระบบ  หรือที่
อาจเรียกไดวา  ธนาคารใตดิน  (Underground  Bank)  เปนรูปแบบของการโอนเงินระหวาง
ประเทศที่อาศัยความไวเนื้อเชื่อใจแบบเครือขายของครอบครัว  (family  connections)  อาชญากร
ที่ทําการฟอกเงินจะนําเงินสกปรกไปใหแกนายธนาคารใตดินที่ประเทศตนทาง  ซึ่งจะแจงแก
ผูรวมงานในประเทศปลายทางที่ตองการโอนเงินไปวาไดรับเงินไวแลว  และจะออกหลักฐานแสดง
การรับเงินใหแกผูโอนเงิน  โดยอาจมีรูปแบบเฉพาะอยางหนึ่งอยางใด ผูที่โอนเงินจะตองแสดง
หลักฐานดังกลาวแกนายธนาคารใตดินของประเทศปลายทางที่สงเงินไป  เมื่อตองการรับเงินที่โอน
ขามประเทศมานั้น     ซึ่งการโอนเงินออกนอกประเทศโดยผานทางธนาคารนอกระบบนี้มีจุดที่
นาสนใจเปนพิเศษคือ  เงินที่โอนจริง ๆ นั้นไมไดมีการถูกสงขามพรมแดนประเทศเลย  ทําใหทําการ

                                                  
 
13  พิเศษ   เสตเสถียร , “บริษัทเกาะเคยแมน,”  วารสารนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 16 ( พฤศจิกายน 2539) : 84-89. 
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ติดตามตรวจสอบไดยาก  การดําเนินธุรกรรมจะไมทิ้งรองรอยทางเอกสารหรือรองรอยหลักฐานเพื่อ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบติดตามจับกุมไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
 

2. รูปแบบการนาํเงนิเขา-ออกนอกประเทศโดยไมผานสถาบันการเงนิ 
 

การนาํเงนิสดเขาหรือออกนอกประเทศโดยไมผานสถาบันการเงนิ   เชน    การนํา 
เงินสดติดตัวออกนอกประเทศ      วิธีนี้เปนการที่นําเงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายติดตัวไปนอก
ประเทศ นําไปใชจายในตางประเทศ หรือการนําเงินสดผานทางพรมแดนระหวางประเทศ โดยติด
สินบนเจาพนักงาน ซึ่งก็เปนรูปแบบของวิธีการฟอกเงินที่นิยมกระทํากันมากในสมัยกอน แต
เนื่องจากปจจุบัน เงินสดที่ไดจากการกระทําความผิดมีจํานวนมาก การขนสงหรือพกเงินสดไปเปน
จํานวนมากๆนี้อาจเกิดพิรุธและถูกเพงเล็งไดงาย ประกอบกับการที่ในปจจุบัน แตละประเทศตางได
มีมาตรการในการกํากับควบคุมการทําธุรกิจดวยเงินสดอยางเขมงวด รวมทั้งระบบการเงินของบาง
ประเทศอาจไมนิยมการใชจาย หรือการทําธุรกิจโดยใชเงินสด  มีการจํากัดจํานวนการนําเงินตรา
ออกนอกประเทศ  จึงทําใหวิธีการนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศเปนจํานวนมากกระทําไดยาก
ข้ึน  การฟอกเงินในรูปแบบนี้จึงทําไดในจํานวนจํากัด  แตอยางไรก็ตามในประเทศไทยนั้นยังเปน
วัฒนธรรมที่นิยมการใชเงินสดอยูมาก   และไมมีการจํากัดการนําเงินตราตางประเทศที่ออกไปยัง
ตางประเทศอยางครอบคลุมจึงยังคงเกิดปญหาการกระทําความผิดดังกลาวอยูมาก  นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย  ซึ่งจะกลาวในหัวขอการวิเคราะหประเด็นปญหาตอไป 
 
2.3 มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการนาํเงินเขา-ออกนอกประเทศ 
 
  มาตรการในการควบคุมการนําเงินเขาหรือออกนอกประเทศมีบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่เกี่ยวของ  ไดแก  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายวา
ดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  และกฎหมายวาดวยศุลกากร   
 

2.3.1 กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
 
พระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.  2542  ไดกาํหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน     โดยกฎเกณฑดังกลาวนั้น
ดูเหมือนเปนเพียงหลักการทั่วไปในการควบคุมการทําธุรกรรมทางการเงินโดยใชมูลคาของการทํา
ธุรกรรมเปนที่ต้ัง  (Amount  of  Value  of  Transaction)  กลาวคือ  รัฐบาลจะบังคับใหสถาบัน
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การเงินตองทํารายงานธุรกรรมทางการเงินก็ตอเมื่อมูลคาในการทําธุรกรรมแตละครั้งเกินปริมาณที่
กฎหมายกําหนด  และยังกําหนดใหการทํารายงาน ธุรกรรมทางการเงิน   รวมไปถึงธุรกรรมทาง
การเงินอื่นที่นาสงสัยวาจะเปนการฟอกเงินดวย  โดยนัยวาจะเปนการนําแนวทางของ  FATF  
Recommendation  No.8,9   ในสวนที่เกี่ยวกับ   Suspected  Transaction  Report    มาใชใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย   ดังปรากฏอยูในมาตรา 13  แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
         “ เมื่อมีการทาํธุรกรรมกับสถาบันการเงนิ  ใหสถาบนัการเงนิมีหนาที่ตอง
รายงาน  การทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานเมื่อปรากฏวาธรุกรรมดังกลาวเปน 

(1)    ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจาํนวนเกนิกวาที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
(2)    ธุรกรรมที่เกีย่วกับทรัพยสินที่มมีูลคาเกนิกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือ 

                        (3)    ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม  (1)หรือ 
(2)หรือไมก็ตาม  
                                 ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของ หรืออาจจะเปนประโยชนใน
การยืนยัน หรือยกเลิกขอเท็จจริง เกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบัน
การเงินรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา“  
   จากมาตรา 13 ดังกลาว จึงสามารถแบงประเภทของการทําธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งหลาย   ไมวาจะเปนการฝาก การถอน การโอนเงิน ที่สถาบันการเงินตองจัดทํารายงานเสนอแก
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดดังนี้ 

ก) ธุรกรรมเงินสดจํานวนมาก*     

                                                  
 
 *  “ธุรกรรมเงินสด”  (cash  transaction)  คือ  กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ โดยการ
ใชเงินสด  (cash)  ในการทําธุรกรรมนั้น ๆ ไมวาจะเพื่อการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม
สัญญา  การดําเนินการทางการเงินทางธุรกิจ  หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน  ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่จะใชเงินสด  (cash)  ในการทําธุรกรรมนั้นเปนสําคัญ 
    ตัวอยางธุรกรรมเงินสดนัน้ไดแก 
 - การฝาก ถอน โอน หรือเคลื่อนยายเงนิทนุเปนเงนิสดไมวาจะมีจาํนวนเงนิสดมากหรือนอย   
 - การชําระหนี้ดวยเงินสด  ไมวาหนี้จากมูลหนี้ซื้อขาย , เชาทรัพย , เชาซื้อ สังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย  ฯลฯ 
 -   การรวมลงทุนหรือการซื้อหุนในกิจการโดยการใชเงินสดเปนสิ่งแทนคาหุนในธุรกิจใด ๆ 
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ปจจุบันกฎกระทรวง  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   กําหนดใหตองมีการรายงานการทําธุรกรรมของ
สถาบันการเงินตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ในกรณีที่เปนธุรกรรมตามมาตรา  
13(1)  ใหกระทําเฉพาะธุรกรรมที่มีจํานวนเงินสดตั้งแต  2,000,000  บาท  (สองลานบาท)  หรือ
กวานั้นขึ้นไป      ไดแก ธุรกรรมที่มีการใชเงินสด เชน การฝาก ถอน หรือโอนเงินสด โดยจะเห็นได
วา กฎหมายใชคําวา  ธุรกรรมที่มีการใชเงินสดที่มีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป            
ดังนั้น เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เชน การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงินสด  การ
ซื้อตราสารทางการเงินดวยเงินสด เชน นําเงินสดมาซื้อเช็ค ดราฟต  และปรากฏวาธุรกรรมนั้นมีการ
ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป สถาบันการเงินจะตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวยเชนกัน 
 

แตอยางไรก็ตาม  สถาบันการเงินจึงไมจําเปนตองรายงานการทําธุรกรรมของ
ลูกคาทุกรายหรือทุกคน  โดยมีหนาที่ตองทําการรายงานเฉพาะธุรกรรมที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนดไวตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสถาบันการเงินที่มี
หนาที่ตองรายงานนั้น ไดแก สถาบันการเงิน ตามความหมายที่ไดบัญญัติไวในมาตรา  3 ใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   เวนแตธนาคารแหงประเทศไทย
เทานั้นที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน   ทั้งนี้ตามมาตรา 23 และธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน
ตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ระบุไวใน มาตรา 18 ซึ่งตองเปนไปตามที่
ระบุไวในกฎกระทรวงฯ  ฉบับที่ 5 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเภท 14 
 

สถาบันการเงินแตละประเภท  แตละแหงนั้นอาจมีการประกอบธุรกรรมแตกตาง
กันไปบาง แลวแตกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินประเภทนั้น ๆ ไดกําหนดไว   แตอาจกลาวไดวา
สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยทั้งหลาย จะมีธุรกรรมมากกวาสถาบันการเงินอื่น ๆ  เชน 
การรับฝากเงิน    การโอนเงิน   การใหสินเชื่อ   การปริวรรตเงินตราตางประเทศ    การเปดเลตเตอร
ออฟเครดิต   การบริการเสริมอ่ืน ๆ  ไดแก  การออกแคชเชียรเช็ค  เช็คของขวัญ  การใหเชาตูนิรภัย  

                                                  
 
 -ตลอดจนการใชเงินสดในการทํากิจกรรมทุกประเภทที่ไมสามารถกลาวถึงไดครบถวน 

14  กฎกระทรวง  ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   
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การบริการบัตรเครดิต      ดังนั้นสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย จึงมีหนาที่ตองรายงาน
ธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มากกวาสถาบันการเงินประเภทอื่น  ๆ 15 
 
              นอกจากนี้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินที่กําหนดใหสถาบันการเงินตาง ๆ 
รายงานการทําธุรกรรมไปยังสํานักงานปปง.ยังครอบคลุมอีกหลากหลายธุรกรรม  ไดแก ธุรกรรม
เกี่ยวกับทรัพยสินมูลคาสูง  ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) กําหนดใหมีการรายงาน
ธุรกรรมตามมาตรา  13(2)  เฉพาะธุรกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินตั้งแต  5,000,000  บาท  (หาลาน
บาท)  หรือกวานั้นขึ้นไป  , ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามนิยามในมาตรา 3  หมายถึงธุรกรรมที่
มีความสลับซับซอน  หรือขาดความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ หรือมีเหตุอันควรเชื่อวากระทําขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหอยูใตบังคับของกฎหมายฟอกเงิน หรือเปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความผิดมูลฐาน 
หรือ ธุรกรรมที่ไดรายงานไปแลวแตภายหลังมีขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป หรือธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อวายังไมไดรายงานไปยังสํานักงานปปง. คือสถาบันการเงินตรวจสอบพบหรือปรากฎ
ภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อวาไดมีการทําธุรกรรมตามมาตรา 13(1) (2) (3) แตยังไมมีการรายงาน
ตอสํานักงานก็ใหรีบรายงานโดยไมชักชา 
 
                       มาตรการทางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวกับ
การควบคุมตรวจสอบการนําเงินเขาหรือออกนอกประเทศใหเปนโดยชอบดวยกฎหมาย   กลาว
โดยสรุปก็คือเมื่อมีการโอนเงินออกนอกประเทศ       ซึ่งเปนการทําธุรกรรมทางการเงินอยางหนึ่ง
กับสถาบันการเงิน   และปรากฏวาธุรกรรมนั้นมีการใชเงินสดจํานวนมากกวาปริมาณที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฯ ดังกลาว  คือ  2 ลานบาท  หรือเปนกรณีนาสงสัยวาจะเปนการฟอกเงิน   หรือการ
หลบหลีกการรายงานธุรกรรมเงินสดที่มีความนาสงสัยวาจะเปนการฟอกเงินไมวาดวยเหตุผลใด   
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  2542  มาตรา 13  ไดกําหนดใหสถาบัน
การเงินจะตองทํารายงานธุรกรรมทางการเงินตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ถามีการทําธุรกรรมทางการเงินที่ทําแลวแตยังไมไดทํารายงานธุรกรรมทางการเงิน   ใหสถาบัน
การเงินทํารายงานธุรกรรมทางการเงินยอนหลังไดตามมาตรา  14 
 
  นอกจากนี้มาตรา 20 ไดกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ในการจัดใหลูกคาที่มี
การทําธุรกรรมที่มีปริมาณเกินกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตองรายงานการทําธุรกรรม    โดยจัด

                                                  
 
15   วิชัย   ตันติกุลานันท , อางแลว, เชิงอรรถที่ 21, หนา 82. 
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เอกสารใหลูกคากรอกเพื่อแสดงขอมูลของตนเองทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรมไมวาจะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล      ประกอบกับมาตรา 21 แสดงใหเห็นวาสถาบันการเงินไมจําเปนจะตอง
รายงานธุรกรรมทางการเงินแกสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกเรื่อง เวนแตถา
ธุรกรรมเชนวานั้นมีลักษณะตามที่กฎกระทรวงกําหนดคือ  การทําธุรกรรมที่ใชเงินสด ต้ังแต 2 ลาน
บาทหรือกวานั้นขึ้นไป  หรือในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแต 5 ลานบาทหรือ
กวานั้นขึ้นไป   สถาบันการเงินตองจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมไวดวย และ
จะตองทําการรายงานธุรกรรมทางการเงินทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวน    
 
  สําหรับแบบรายงานธุรกรรมที่ใชเปนมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมการ
นําเงินเขาหรือออกนอกประเทศโดยผานสถาบันการเงินใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ไดแก 
แบบรายงาน ปปง. 1-01 ที่ใชในการรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดทั่วไป ในสวนที่เปนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น ใหรายงานถึงประเภทและมูลคาของธุรกรรม วาเปนการฝากหรือถอนเงิน เขา
บัญชีเลขที่ใด มีการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินหรือเงินสกุลตางประเทศหรือไม ใหระบุสกุลเงิน 
และมูลคาของธุรกรรมทั้งหมด ชื่อผูรับประโยชนในการทําธุรกรรม ตลอดจนวัตถุประสงคในการทํา
ธุรกรรม เชน เปนการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเปนการตอบแทน หรือถอนเงินเพื่อนําไปใชในการทํา
ธุรกิจ เปนตน  เมื่อเปรียบเทียบแบบรายงาน ปปง. 1-01 ของประเทศไทย กับแบบฟอรม CTR 
4789 Currency Transaction Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กําหนดใหสถาบันการเงินมี
หนาที่ตองรายงาน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวา 10,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่ง
นอกจากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกรรม มูลคาและประเภทของธุรกรรมแลว 
ยังใหรายงานถึงรายละเอียดของสถาบันการเงิน และเจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่ทําธุรกรรมนั้น 
 

2.3.2 กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 
กฎหมายแมบทที่ใชในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิสาํหรับประเทศไทยไดแก  

พระราชบัญญติัควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิพทุธศักราช 2485 และจากการอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญติัดังกลาว ไดมีการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจา
พนกังานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อกาํหนดรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการนาํเขาและ
สงออก เงนิบาทและเงินตราตางประเทศ  โดยเจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงนิพทุธศักราช 2485 นั้น การบัญญัติถึงกฎเกณฑในการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตรา มีข้ึนเพื่อปองกนัการลักลอบนาํเงนิตราเขาและออกนอกประเทศอยางผดิกฎหมาย ทั้ง
เงินตราตางประเทศและเงินบาทของไทย     
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ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน   พ.ศ. 2485    
 
  เหตุที่ตองบัญญัติกฎเกณฑวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็
เนื่องจากเปนการปองกันธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผิดกฎหมาย  และการลักลอบนํา
เงินตราออกนอกประเทศอยางผิดกฎหมาย  หรือที่เรียกวา  การคาเงินเถื่อน     ซึ่งมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการเคลื่อนยายเงินตราที่เขมงวด ตามขอตกลงขอที่ 14 ของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ( International  Mutual Fund  หรือ IMF )  ดังกลาวนั้นเปนสาเหตุหนึ่งที่
กอใหเกิดความไมคลองตัวของการขยายธุรกิจการลงทุนของชาวตางชาติที่จะเขามาทํากิจการใน
ประเทศไทยมาตรการเชนนี้ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการที่ชาวตางชาติที่มาทําธุรกิจใน
ประเทศในการใชบริการธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีอยู  ในการนําเงินตราเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยซึ่งมีความจําเปนมากเมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ    แตตอมาเมื่อ
ฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศมีความมั่นคงจนเงินสํารองระหวางประเทศมีระดับสูง
จนนาพอในแลว   รัฐจึงไดมีการเปดเสรีทางการเงินโดยการผอนปรนกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อใหสามารถนํา
เงินตราตางประเทศเขาออกเพื่อชําระคาสินคาและบริการเปนไปไดอยางเสรีรวมถึงการคา  บริการ
และการโอนกําไรจากตลาดหุนกลับไปสูผูลงทุน  ซึ่งจะสรางความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจกับ
ตางประเทศ  และสรางความเชื่อมั่นแกวงการการเงินระหวางประเทศ   ชาวตางชาติมีความ
ตองการมาลงทุนในประเทศไทย   ซึ่งจะกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีสําหรับประเทศในดานความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจตอสายตามชาวโลก   ดังนั้นจึงไดยกเลิกขอหามสําหรับการนําเงินเขาและ
สงเงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศไทย  แตยังคงควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศที่อยูภายในประเทศ  ซึ่งจะเห็นไดจากหมายเหตุทายกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485      ทั้งนี้   เพือ่ใหรัฐยงัคง
สามารถควบคุมตรวจสอบการเงินของประเทศใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ      ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่ง
รัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2534 กฎหมายกําหนดใหบุคคล
หรือบริษัทที่สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 นั้น ไดแก บุคคลรับอนุญาต 
และ ตัวแทนรับอนุญาต ซึ่งหมายความถึง บริษัทรับอนุญาต กับ ธนาคารรับอนุญาต เทานั้น 
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               ตามพระราชบญัญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิพุทธศกัราช 2485   นั้นไดบัญญัติ
ถึงกฎระเบยีบเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิตรา ระเบยีบเกี่ยวกับวิธกีารโอนเงนิจาก
ประเทศไทยออกไปยังตางประเทศ    และการโอนเงนิจากตางประเทศเขามายงัประเทศไทย ไมวา
จะเปนโดยวิธกีารนาํเงนิสดติดตัวไปตางประเทศ การเคลื่อนยายเงนิลงทนุในธุรกิจในประเทศหรือ
ตางประเทศ การเคลื่อนยายทรัพยสินที่มมีูลคาสูงกวาจาํนวนที่กฎหมายกาํหนด ตลอดจนรวมถึง
การเคลื่อนยายเงนิระหวางประเทศโดยผานธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงนิในระบบอื่น ๆ 
ดวย ซึ่งหากมกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิ เชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงนิตรา การโอนเงนิระหวาง
ประเทศ การนําเงินสดติดตัวเขาหรือออกนอกประเทศ หรือการเคลื่อนยายเงนิทีม่ีมูลคาสูงกวา
อัตราที่กฎหมายกาํหนดไว กฎหมายบังคับใหตองมีการรายงานและขออนุญาตตอธนาคารแหง
ประเทศไทย    เมื่อผูที่ไดกระทาํการเคลื่อนยายเงนิขามประเทศหลกีเลี่ยงที่จะทาํการขออนุญาต
ธนาคารแหงประเทศไทย  จึงสันนิษฐานไวกอนวา  การเคลื่อนยายเงินนัน้อาจมวีตัถุประสงคผิด
กฎหมายและเมื่อมีการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ใหถือวามีความผิดและตองรับโทษตามทีก่ฎหมายกําหนดไวอีกดวย 
 
                   โดยธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ใหทําหนาที่ในการกํากับดูแลการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
โดยใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งพนักงานของธนาคาร เปนเจาพนักงานตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 ทั้งนี้ เพื่อควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งประกอบดวยบทบัญญัติตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทุกประเภท 
จะตองกระทํากับธนาคารรับอนุญาต 

 
     ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 สามารถจําแนกการอธิบายไดเปนการ
ควบคุมเงินตราตางประเทศ และการควบคุมเงินตรา (เงินบาทไทย)  กรณีที่มีการนําเขามาใน
ประเทศ และในกรณีที่มีการสงออกนอกประเทศไทย   โดยสรุปแลวกฎหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวของในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตาง ๆ ไดแก 
 

1 หลักการควบคุม กํากัดหรือหามการปฏิบัติกิจการเกีย่วกับการแลกเปลี่ยนเงิน 
การควบคุม กํากัดหรือหามการปฏิบัติกิจการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินนั้น  เปน

อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวงควบคุม กํากัดหรือหามการปฏิบัติ
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กิจการทั้งปวงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน หรือการอื่นซึ่งมีเงินตราตางประเทศเขามาเกี่ยวของ ไม
วาในรูปแบบใดและใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485   มาตรา 4     

 
สําหรับองคกรที่จะดําเนินการดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได

มอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูปฏิบัติงาน    ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 7 ทว ิแหง พ.ร.บ. 
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ 1191/2485 ลงวันที่ 5 
ธันวาคม 2485 และไดอาศัยตัวแทนรับอนุญาตเปนเครื่องมือในการดําเนินการ   นอกจากนี้ในการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทุกประเภทจะตองกระทํากับธนาคารรับอนุญาต สําหรับ
บุคคลรับอนุญาตจะกระทําไดเฉพาะการรับซื้อเช็คเดินทาง และธนบัตรเงินตราตางประเทศ รวมทั้ง
ขายเงินตราตางประเทศในรูปของธนาบัตรเทานั้น โดยไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับสกุลเงิน  16  

 
2 การควบคุมการนําเงนิบาทและเงินตราตางประเทศ เขา-ออกจากประเทศไทย 

เงินตราไมวาจะเปนเงินตราในสกุลใด หรือเงินตราของประเทศ หรือเงินตราของ
ตางประเทศก็ตาม นับวาเปนสิ่งสําคัญและมีผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศตาง ๆ โดยตรงซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาวะความมั่นคงของประเทศดวย ดังนั้นในแตละ
ประเทศจึงกําหนดมาตรการ หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการนําเงินตราเขาและออกจากประเทศของ
ตนเองได สําหรับประเทศไทยไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พุทธศักราช  2485   ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้ 
 

ก. การนําเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศไทย 
 
โดยหลัก การนําเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศไทยนั้นจะไมมีขอหามหรือ 

                                                  
 
16  ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2534 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 กฎกระทรวงฉบับที ่ 13 
(พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พทุธศักราช 2485 ขอ 2  
และกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พทุธศักราช 2485 ขอ 2  
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ขอจํากัดแตอยางใด แตผูนําเขามาตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 13 ขอ 20 ประกอบกับ
ประกาศเจาพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน  ลงวันที่  1 เมษายน  2534 ขอ  8 และขอ  14  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 19 มีนาคม 2534 ขอ 12 
และขอ 18   กับตองทําการรายงานตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแก
ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 19 มีนาคม 2534 ขอ 12 และขอ 18 
 

  อยางไรก็ตามมีขอยกเวนตามที่กําหนดไวในประกาศเจาพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 1 
เมษายน 2534 ขอ 13  

 
ข. การสงเงินตราตางประเทศออกจากประเทศไทย 

   
ในการนําหรือสงเงนิตราตางประเทศออกจากประเทศไทยในปจจุบันนัน้ ไมมี

ขอจํากัดหรือการควบคุมแตอยางใด ดังนั้นผูใดที่มีความประสงคจะนําเงินตราตางประเทศออกจาก
ประเทศไทยกส็ามารถทําไดโดยไมจํากัดจาํนวนและไมตองขออนุญาตแตอยางใด    แตมีการ
ควบคุมที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแทน โดยในสวนที่เกีย่วกบัการขอซื้อเงินตรา
ตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาตนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยก็ยงัมิไดปลอยใหกระทาํกันไดโดย
เสรีดังเชนการนําเงินออกแตอยางใด แตยังคงควบคมุดูแลอยูบางถึงแมจะไมเขมงวดมากเหมอืน
เชนในอดีต ทั้งนี้ตามที่กาํหนดไวในประกาศเจาพนักงานควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การ
กําหนดหลักเกณฑและวธิีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ขอ 9 ประกอบกับประกาศเจา
พนกังานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงนิ (ฉบับที่ 10) และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองคําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับ
อนุญาต ลงวนัที ่19 มนีาคม 2534 ขอ 15 และขอ 17  

     
ค. การนําเงินบาทเขามาในประเทศไทย 
 
การนาํเงนิบาทเขามาในประเทศแตกตางไปจากอดีตคือในปจจุบันไมมี

หลักเกณฑควบคุมหรือจํากดัไวแตประการใดตามที่บัญญัติไวในขอ 1 ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวนัที่ 1 เมษายน 2534  ดังนั้นผูใดประสงคจะนําเงนิบาท
เขามาในประเทศไทยก็สามารถทาํไดโดยไมจํากัดจาํนวนและไมตองหามแตประการใด นอกจากนี้
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ตัวแทนรับอนญุาตจะตองปฏิบัติตามขอ 1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคมุการ
แลกเปลี่ยนเงนิ ลงวนัที ่1 เมษายน 2534 ในการรับเงนิบาทเขาบัญชีเงินบาทของผูที่มีถิน่ที่อยูนอก
ประเทศ 
 

ง. การสงเงินบาทออกจากประเทศไทย 
 
การสงเงินบาทนัน้กฎหมายกําหนด หามมิใหผูใดสงหรือนําเงินบาทออกนอก 

ประเทศตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2497) ขอ 9 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเปน
การทัว่ไป หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเปนการเฉพาะราย     แต
อยางไรก็ดีกฎหมายก็ไดกําหนดยกเวนใหสามารถนําเงนิบาทออกนอกประเทศไดโดยไมตองขอ

อนุญาตตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485 มาตรา 4 (2) 
และกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ขอ 9 และประกาศเจาพนกังานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
เร่ืองการกาํหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงนิ ลงวนัที่ 1 เมษายน 2534 ขอ 
2 ประกอบกับขอ 2 แหงประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวนัที ่ 1 
เมษายน 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 2 กมุภาพนัธ 2537  
   
 3 กฎเกณฑในการทํารายงานขออนุญาตเคลื่อนยายเงนิ(แบบ ธ.ต.) 
   

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 กําหนดใหธนาคารรับ 
อนุญาต บริษัทรับอนุญาต และบุคคลรับอนุญาต เปนผูที่สามารถดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมายได และเมื่อธุรกิจการเงินเหลานี้มีความ
ตองการที่จะทําธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่มีมูลคาสูงกวาอัตราที่
กฎหมายกําหนด ใหธุรกิจการเงินเหลานี้ตองทํารายงานขออนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทย ที่
เรียกวา แบบ ธ.ต. ซึ่งมีหลายแบบจําแนกตามเสนทางแหงการซื้อขายเงินตราตางประเทศ หรือ
ตามวัตถุประสงคตาง ๆ  ของการโอนเงินออกนอกประเทศ ถาธุรกิจการเงินเหลานี้ไมทํารายงานขอ
อนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทยเชนวานั้น ถือเปนการปฏิบัติฝาฝนกฎเกณฑในการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  แบบ ธ.ต. ไดถูกแบงเปนหลายประเภทตาม
ลักษณะและวัตถุประสงคของการโอนเงินดังที่แสดงในตารางดังตอไปนี้ 
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ลําดับ รายงาน คําอธิบาย 
1 ธ.ต. 1 รายงานการสงของออก (ใชสําหรับการสงออกที่มีมูลคาครั้งละเกนิ

กวา 50,000บาท)* 
2 ธ.ต.2 รายงานการนาํของเขา (ใชสําหรับการสงออกที่มีมูลคาครั้งละเกนิ

กวา 50,000 บาท)** 
3  ธ.ต.3 (ก) การขายเงินตราตางประเทศใหตัวแทนรับอนุญาต สําหรับบุคคลที่มี

ถิ่นที่อยูในประเทศไทย (Resident) 
4 ธ.ต.3 (ข) การขายเงินตราตางประเทศใหตัวแทนรับอนุญาต สําหรับบุคคลที่มี

ถิ่นที่อยูนอกประเทศไทย (Nonresident) 
5 ธ.ต.3 (ค) การนาํเงนิเขาบัญชีเงินฝาก เงินตราตางประเทศ สําหรับบุคคลที่มี

ถิ่นที่อยูในประเทศไทย (Resident) 
6 ธ.ต.4 (ก)  การซื้อเงนิตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาต สําหรับบุคคลที่

มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (Resident) 
7 ธ.ต.4 (ข) การซื้อเงนิตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาต สําหรับบุคคลที่

มีถิ่นที่อยูนอกประเทศไทย (Nonresident) 
8 ธ.ต.4 (ค)  การถอนเงนิจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ สําหรบับุคคลที่

มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (Resident) 
9  ธ.ต.5 คําขอซื้อเงินตราตางประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตรา

ตางประเทศหรือกรณีอ่ืนๆ 
10 ธ.ต.11 รายงานการรบัซื้อเงินตราตางประเทศคาของสงออก (ใชรายงาน

เฉพาะการรับซื้อเงินตราตางประเทศ มูลคาเกินกวา 20,000 
ดอลลารสหรัฐ หรือเทยีบเทาตามอัตราตลาด) 

11 ธ.ต.21 รายงานการขายเงินตราตางประเทศ คาของนาํเขา (ใชรายงาน
เฉพาะการขายเงนิตราตางประเทศ มูลคาเกนิกวา 20,000 ดอลลาร

                                                  
 
*  แบบรายงานที่ผูนําของเขาหรือสงออกยื่นตอเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

ผานกรมศุลกากร 
 
** แบบรายงานที่ผูนําของเขาหรือสงออก ยื่นตอเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ผานกรมศุลกากร 
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สหรัฐ หรือเทยีบเทาตามอัตราตลาด) 
12  ธ.ต.30  รายงานแสดงการซอขายเงนิตราตางประเทศทนัท ีลวงหนาและ

ฐานะ 
13 ธ.ต.40  รายงานประจาํวนัแสดงบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิน่ทีอ่ยูนอก

ประเทศ 
14 ธ.ต.50 สรุปฐานะเงนิตราตางประเทศ 
15 ธ.ต.60 รายงานประจาํปกษ สรุปการซื้อขายเงนิตราตางประเทศ ณ สํานัก

แลกเปลี่ยนเงนิ 
16 ธ.ต.70 รายงานแสดงรายละเอียดยอดคงคางทรัพยสินและหนี้สินเงนิตรา

ตางประเทศ 
17 ธ.ต.100 

และใบแนบ 
1-9 

รายงานประจาํเดือนแสดงการประกอบธุรกิจและฐานะเงิน
ตางประเทศของกิจการวิเทศธนกิจและกจิการวิเทศธนกิจสาขา
ตางจังหวัด 

   
จะเห็นไดวาแบบที่ใชในการขออนุญาตในการโอนเงินขามประเทศเหลานี้จําแนก 

ตามวิธีการโอนเงินเขาหรือออก  วัตถุประสงคของการโอนเงิน  ถิ่นที่อยูหรือสัญชาติของผูโอนเงิน
และผูรับเงินปลายทาง  วิธีการโอนเงินที่กระทําดวยบุคคลคนเดียวหรือกระทําผานธุรกิจเกี่ยวกับ
การคาเงินตราตางประเทศอันไดแก  ตัวแทนรับอนุญาต  ตามหลักแลวผูที่จะขอเคลื่อนยายเงินโดย
การกรอกแบบอนุญาต ธ.ต. 1-7 ซึ่งเปนแบบที่ใชในการโอนเงินระหวางประเทศโดยผานสถาบัน
การเงิน  ผูขอจะตองกรอกแบบรายงานแสดงการซื้อขายเงินตราตางประเทศ (ธ.ต.30)  ดวย  
พรอมทั้งศึกษาลักษณะของการโอนเงินวามีความเหมาะสมกับธุรกรรมที่ทําขึ้นหรือไม  แตวาใน
สวนของการขออนุญาตตามแบบ ธ.ต. 1 และ 2  จะเปนการโอนเงินเพื่อการชําระราคาสินคาที่มี
การเคลื่อนยายผานดานศุลกากร  ซึ่งแบบทั้งสองจะตองสงใหเจาหนาที่ศุลกากรกอนที่จะนําสงให
ธนาคารแหงประเทศไทยตอไป    
 

สวนแบบอนญุาตที่เกีย่วของกับการซื้อขายเงินตราโดยตรงมีต้ังแตแบบ ธ.ต.  
3,4,5,11 และ 21   จําแนกตามลักษณะและปริมาณของการซื้อขายเงินตราตางประเทศ   แตแบบ
ที่เปนพื้นฐานของการอนุญาตซื้อขายเงินตราตางประเทศอยางแทจริง  ก็จะไดแก แบบ ธ.ต. 3 และ 
4  และการทํารายงานอนุญาตตามแบบ ธ.ต. 3 และ 4 ดังกลาวนั้นมีความเกี่ยวของกบัธรุกจิในการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง     ไมวาจะมีการโอนเงินเพื่อชําระราคาในการซื้อหรือขายสินคา
ระหวางประเทศตามแบบ ธ.ต. 1-2  หรือมีการซื้อขายเงินตราตางประเทศตามแบบ ธ.ต. 3-4   
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จะตองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวบัญชีเงินฝาก   ทั้งตนทางและปลายทางทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ    ดวยเหตุนี้ผูโอนเงินจึงจะตองทํารายงานการซื้อขายเงินตราและรายงานแสดง
การซื้อขายเงินตราตางประเทศตามแบบ ธ.ต.30 และแบบรายงานบัญชีเงินบาทของบุคคลที่อยู
นอกประเทศตามแบบ ธ.ต. 40 ดวย  และการทํารายงานทั้งสองอยางจะชวยใหเจาหนาที่สามารถ
ตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได 
 

เมื่อเงินตราเปน “ของ” ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469   ฉะนั้นการโอน
เงินตราตางประเทศเขามาในประเทศไทยตองปฏิบัติตามพิธีการรับเงินตราตางประเทศ นอกจาก
คาของที่สงออก คือเงินตราตางประเทศที่ไดมาจะตองขายแกธนาคารซึ่งเปนตัวแทนรับอนุญาต
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมาโดยการยื่นแบบ ธ.ต.3 (ผนวก ค.) แสดงการขายเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485    ดังนั้นผูที่ไดรับเงินตราตางประเทศจะตอง
เสนอขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับมานั้นแกธนาคารรับอนุญาตหรือฝากเงินตราตางประเทศนั้น
ไวกับธนาคารรับอนุญาตที่ต้ังอยูภายในประเทศภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมาโดยไมจํากัด
จํานวนเงิน  รายละเอียดไดกลาวแลวหัวขอที่ผานมา 

 
4 มาตรการปองกันการนําเงินตราออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย 
 

  ในสวนของการควบคุมและตรวจสอบการนําเงินตราออกไปนอกหรือเขามาใน 
ประเทศไทยนั้น บทลงโทษของผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบของพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ไดแก  

“มาตรา 8 ผูใดฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ 
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือ
จําคุกไมเกินสามป  หรือทั้งปรับทั้งจํา”           
 

 นอกจากนัน้   เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการลกัลอบนําเงินออกนอก 
ประเทศโดยไมผานสถาบันการเงินหรือธุรกิจรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไดกลาวมาแลว   
กฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดใหเจาหนาที่ศุลกากรมีอํานาจในการตรวจสอบการเคลื่อนยายเงนิตรา
ผานเขตแดนระหวางประเทศดวย  และใหถือวาเงินนั้นเปนของที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย
ศุลกากรดวย  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485  แกไขเพิ่มเติม
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โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มพระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2527 บัญญัติไววา 

 “มาตรา 8 ทว ิเพื่อประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการลักลอบสงหรือนาํ 
เงินออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย ใหถือวาเงินตรา เงินตราตางประเทศ ธนาคารบัตร
ตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศเปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

การสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวยประการใด 
ๆ ในการสงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ  ธนาคารบัตรตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวา
ของไทยหรือตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําดวยวิธีใดๆ 
ใหถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยอันเปนความผิด
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรดวย และใหนําบทกฎหมายวาดวยศุลกากรและอํานาจพนักงาน
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วาดวยการตรวจของและปองกันลักลอบ
หนีศุลกากร การตรวจคน การยึดและริบของหรือการจับกุมผูกระทําผิด การแสดงเท็จและการ
ฟองรอง มาใชบังคับแกการกระทําดังกลาว รวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวของ”   

 
   ในปจจุบันการนําเงินบาทเขามาในประเทศไมมีหลักเกณฑควบคุมหรือจํากัดไว 
แตประการใด    ดังนั้น ผูใดประสงคจะนําเงินบาทเขามาในประเทศไทยก็สามารถทําไดโดยไม
จํากัดจํานวนและไมตองหามแตประการใด    สวนการนําเงินตรา (เงินบาท) ติดตัวออกไปนอก
ประเทศ    โดยหลักหามมิใหผูใดสงหรือนําเงินบาทออกนอกประเทศ   เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีเปนการทั่วไป หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเปนการเฉพาะ
ราย     แตอยางไรก็ตามหากเปนการนําเงินบาทติดตัวครั้งละไมเกิน 500,000 บาท  หรือออกไปยัง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยไมเกิน 
500,000  บาทไดทันที   แตสําหรับกรณีการเงินตราตางประเทศนั้น   แมจะสามารถนําเขา-สงออก
ไดอยางเสรี  แตกรณีดังกลาวก็ยังเกิดปญหาและสงผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมายโดย
หนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดอยางมาก    ทั้งนี้จะขอกลาวในหัวขอการวิเคราะหประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายตอไป 
 

2.3.3 กฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

มาตรการทางกฎหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการควบคุมตรวจสอบการนํา 
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เงินเขา-ออกนอกประเทศคือความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469  ซึ่งจะนําไปสูความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3(7)  รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรา 27 วาดวยกฎหมายศุลกากรได
กลาวไวแลวในหัวขอความผิดตามกฎหมายศุลกากร  
 
2.4 สรุปความเปนมาเกี่ยวระเบียบปฏิบัติเรื่องการเงิน 

 
จากที่ไดกลาวถึงกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการนาํ 

เขา/สงออกเงินตราไวโดยละเอียดในเบื้องตนแลวนั้น     ผูวิจัยจึงไดสรุปความเปนมาเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติเร่ืองการเงินเพื่อความเขาใจในการกลาวถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนําเงินเขา/ออก
ประเทศในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้     
 

1. ชวงตั้งแตกอนป พ.ศ.  2534 
แตเดิมกฎกระทรวง  ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2497)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ.  2485  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่  14 (พ.ศ. 2511 ) ลง
วันที ่11  กันยายน  2511 และกฎกระทรวง ฉบับที่  15  (พ.ศ. 2512)  ลงวันที่ 2  ธันวาคม  2512  ขอ 
9  กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือนําเงินตราหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราออก
นอกประเทศ   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานและกฎกระทรวง ฉบับที่  13  (พ.ศ.2497)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2515  ลงวันที่ 24 มกราคม  2515  และกฎกระทรวงฉบับที่  18  (พ.ศ.  
2518)  ลงวันที่  16 ตุลาคม  2518  ขอ  11  กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือนําปจจัยชําระเงินตรา
ตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศ  เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน   ดังนั้น  เงินตราไทยหรือเงินตราตางประเทศจึงเปนของตองหาม  
ตองจํากัดตามกฎหมายศุลกากร      
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นับต้ังแตมีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญติัควบคุมการแลกเปลี่ยน 
เงิน  พ.ศ. 2485  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  เพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ  โดยกําหนดใหเงินตรา*    เงินตรา
ตางประเทศเปน “ของ”  ตามกฎหมายศุลกากร  ซึ่งทําใหการนําเงินตราหรือเงินตราตางประเทศ
ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาต  จึงเปนการฝาฝนกฎกระทรวงฉบับที่  13  (พ.ศ. 
2497)  อันเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ.  
2485  เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน   พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527    และยังเปนความผิดตามมาตรา  27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469  อีกบทหนึ่งดวย       ซึ่งไดมีการจับกุมเปนจํานวนมากและ
กรมศุลกากรไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหผูนําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรพรอมกับ
ตนตองสําแดงเงินตราตางประเทศดังกลาวและใบอนุญาตนําเงินตราตางประเทศออกนอก
ราชอาณาจักร(ใบสุทธิแบบ  ล.ป. 51) ตอเจาหนาที่ศุลกากร   ทั้งนี้ไมตองจัดทําใบขนสินคาขาออก
เนื่องจากเงินตราตางประเทศที่เปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมายประเทศอื่นนั้น   ไมไดกําหนดให
เปนของที่ตองเสียภาษีอากรไวในพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  แตอยางใด 

 
2. ชวงตั้งแตป 2534 เปนตนมา 

  เมื่อไดมีการเปดเสรีทางการเงิน   โดยมีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 20  
(พ.ศ.  2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ยกเลิกขอ  
11 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) แลว  เปนผลใหการนําเงินตราตางประเทศออกนอก
ราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนและไมตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
กอนอีกตอไป    ประกอบกับศาลอาญาไดมีคําพิพากษาในคดีที่   8511/2534  วา  “เมื่อไดมี
กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พ.ศ. 2485  ใหยกเลิกขอ 11  แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  เปนผลใหการนําเงินตราตางประเทศออก

                                                  
 
*  ขอ 11 กําหนดวา  “ผูเดินทางผานหรือผูที่เขามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่

กําหนดในตั๋วเดินทางผานหรือต๋ัวเดินทางไปกลับ  จะนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศ
พรอมกับตนไดไมเกินมูลคาที่รัฐมนตรีประกาศ  เวนแตในขณะนําเขไดแจงจํานวนที่นําเขาเกิน
กวานจํานวนในประเทศดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากรแลว” 
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นอกราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนอีกตอไป  เงินตราตางประเทศจึงไมเปนของ
ตองหามตองจํากัดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร............”    กรมศุลกากรจึงไดแจงขอสังเกตของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟองรองตามมาตร  102  ทวิ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  และ
ไมมีการจับกุมเงินตราตางประเทศลักลอบสงออกแตอยางใด   แตในทางปฏิบัติหากพบวามีการนํา
เงินตราตางประเทศออกนอกประเทศมากผิดปกติ   ก็จะใชวิธีประสานงานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบตอไป 

 แตหากเปนเงนิตรา (เงินที่ชาํระหนี้ไดตามกฎหมายไทย) ตองปฏิบัติตามประกาศ 
กระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   ลงวันที่  1  เมษายน   2534  และประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับตาง ๆ ที่ไดแกไขเพิ่มเติม  ฉบับลงวันที่  1   เมษายน  2534  ดวย  เชน 

-การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และ
ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยเกินกวา  5  แสนบาท  ตองไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานกอน    ทั้งนี้  ตามขอ  2 (2)   แหงประกาศกระทรวงการคลัง  (ฉบับที่ 2 )  ลงวันที่  19  
มีนาคม  2536   และ  (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  2   กุมภาพันธ  2537   

-การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศในกรณีอ่ืน ๆ เกินกวา  5 หมื่นบาท  ตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานกอน  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  ขอ 2 (3)  ลงวันที่  1   เมษายน  
2534  เปนตน 

 
3. ชวงปจจุบัน     
นอกเหนือจากการดําเนินการใหเปนไปตาม  “ขอจํากัด”  ในการนําเขา-สงออก   

ซึ่งเงินตราตามที่กลาวมาขางตนแลว  ศุลกากรยังตองดําเนินการดังนี้คือ เมื่อพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542   ใชบังคับแลวและมีมติของที่ประชุม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  คร้ังที่ 1/2544   (19  เมษายน  2544)  ใหกรม
ศุลกากรดําเนินการในความผิดฐานลักลอบนําเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักรเกินกวาที่
กฎหมายกําหนดกรณีนําไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับ
ประเทศไทย  (ลาว  กัมพูชา  พมา มาเลเซีย)  ไมเกินกวา  5 แสนบาท   สวนกรณีนําออกไปยัง
ประเทศอื่นไมเกิน  5  หมื่นบาท  ใหกรมศุลกากรรายงานจับกุมความผิดดังกลาวใหสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ   กรมศุลกากรจึงไดมีหนังสือเวียนที่  กค.  0605 /ว 437  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2544  เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกลาว  นอกจากนี้ยังไดจัดทํา
แบบสําแดงรายการนําเงินตราออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใหผูโดยสารขาออกที่จะเดินทางออก
นอกประเทศทางดานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ ฯ  เพื่อแจงการนําเงินตราออกนอก
ราชอาณาจักร 
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ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอเร่ืองความหมายของ  “ของ”  ตามกฎหมายวาดวย 

ศุลกากร   สวนคําวา “ของ”ตามความหมายทางศุลกากรจะตองเปนของที่สามารถจัดเขาพิกัดใด
พิกัดหนึ่งได  หรือมีกฎหมายบัญญัติใหส่ิงนั้นเปน  “ของ”  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร  ใน
การศึกษาจะนี้ไดกลาวถึง  มาตรา  8 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 
2485  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527     ดังนั้นเงินตรา เงินตราตางประเทศ ฯลฯจึงจัดเปน“ของ”  ดังนั้น
บทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวจึงมีความเกี่ยวพันกันในการพิจารณาวาการกระทําใดเปน
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือไมตองพิจารณาจากกฎเกณฑตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราดังที่กลาวมาแลวดวย 
 
   อยางไรก็ดี   ยังมีความเห็นไมสอดคลองกันโดยหนวยงานที่เกี่ยวของในการ 
บังคับใชกฎหมายดังกลาวคือปญหาเรื่อง “เงิน” เปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือไมนั้น  
ยังคงมีกรณีที่ไมชัดเจนและเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการลักลอบนํา
เงินเขา-ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal  Currency Smuggling)  ก็คือการนําหรือสง
เงินตราตางประเทศออกจากประเทศไทย    ในปจจุบันไมมีขอจํากัดหรือการควบคุมแตอยางใด    
ดังนั้น ผูใดที่มีความประสงคจะนําเงินตราตางประเทศออกจากประเทศไทยก็สามารถทําไดโดยไม
จํากัดจํานวนและไมตองขออนุญาตแตอยางใด แตมีการควบคุมที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศแทน โดยในสวนที่เกี่ยวกับการขอซื้อเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาตนั้น 
ธนาคารแหงประเทศไทยก็ยังมิไดปลอยใหกระทํากันไดโดยเสรีดังเชนการนําเงินออกแตอยางใด 
แตยังคงควบคุมดูแลอยูบางซึ่งรายละเอียดนั้นผูวิจัยจะไดกลาวในบทตอไป   ปญหาดังกลาวสืบ
เนื่องมาจากการตีความบทกฎหมายที่เกี่ยวของคือ  พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตรา พ.ศ. 2485   มาตรา 8 ทวิ  มีผลถึงการพิจารณาวาการกระทํานั้น ๆ ถือเปนความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรอันถือเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542     จึงเปนประเด็นปญหาสําคัญ
อันควรศึกษาอยางยิ่งวา  “การสงหรือนําหรือพยายามสงหรือนําหรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของในการ
สงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ ฯลฯออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย  โดยฝาฝนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้....”   
หมายถึงการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ก็ไดที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  หรือจะตองเปนการฝาฝนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งอันกําหนดไวเฉพาะเกี่ยวกับสงหรือนําออกไป
นอกหรือเขามาในประเทศไทยเทานั้นและการนําเงินตราตางประเทศโดยฝาฝน ขอ 20 แหง
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กฎกระทรวงฉบับที่ 13  ติดตัวออกไปนอกประเทศไทย เปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิแหง
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   พ.ศ. 2485  หรือไม      ทั้งนี้จะขอกลาวในหัวขอการ
วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายตอไป    



บทที่ 3 
 

การบัญญัติความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินของไทยและความผิดมูลฐาน 
เกี่ยวกับการฟอกเงินของตางประเทศ 

 
 

3.1 ความเปนมาในการบัญญติัความผิดมูลฐาน 
 

องคการสหประชาชาติ ( United Nations ) ไดมีมติเกี่ยวกับการปราบปราม 
การลักลอบคายาเสพติดออกมาหลายฉบับนับต้ังแตป ค.ศ. 1980 ถึงป ค.ศ. 1987  และในป ค.ศ. 
1988  องคการสหประชาชาติไดมีมติกําหนดอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ( Vienna Convention : 
United Nations Vienna Convention  Against Illicit Traffic in Narcotic Drug Psychotropic 
Substances )   ในขณะนั้นมีประเทศที่ลงนามรับรอง 71 ประเทศ  ประเทศไทยไดเขารวมประชุม
ดวยแตมิไดลงนามในอนุสัญญาดังกลาว    เนื่องจากอนุสัญญาดังกลาวไดกําหนดใหมีความผิด
อาญาฐานฟอกเงินเพื่อใหรัฐสมาชิกนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหากฎหมายภายในให
สอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว   เชน  การกําหนดมาตรการที่ เปนความผิดอาญาแกผู
ครอบครองทรัพยสินที่ไดมาจากการคายาเสพติด  หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  ผูที่อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนมือ  การโอนสิทธิในทรัพยสินที่ไดมาจาก
การคายาเสพติดหรือทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาว   ผูใหคําแนะนําใหคําปรึกษา
ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการคายาเสพติด  หรือ
ซุกซอนเงินหรือทรัพยสินนั้น ๆ ไวภายใตวิธีการทางบัญชีหรือประการอื่น ๆ  ผูสนับสนุนหรือจัดการ
ทางการเงินซึ่งเกี่ยวของกับยาเสพติด  ผูเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยสินซึ่งมีที่มาเกี่ยวกับยาเสพติด  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะปกปดหรือเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของทรัพยสิน  ผูปกปดสภาพแปลง
ที่มาที่ต้ังของทรัพยหรือเจาของที่แทจริงผูซึ่งรูหรือควรรูวาทรัพยสินนั้นไดมาโดยการคายาเสพติด
หรือไดมาโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแตรับทรัพยสินนั้นไว  เปนตน   แตขณะนั้น
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรองรับอยางเปนกฎหมายภายใน 
จะมีก็แตกฎหมายที่ใกลเคียง*  ซึ่งไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินไดโดยตรงจึงจําเปนตอง

                                                  
 

*  ในสวนของกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับวิธีดําเนินการแกทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดประเภทตาง ๆ ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา,  พระราชบัญญัติมาตรการในการ 
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ดําเนินการยกรางกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น  เพื่อใหสามารถดําเนินการเขา
เปนภาคีอนุสัญญาฉบับดังกลาวได จึงกลาวไดวาเหตุผลขอหนึ่งในการรางกฎหมายดังกลาวก็
เนื่องมาจากเหตุปจจัยจากตางประเทศ    นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีกดานหนึ่งซึ่งจําเปนตองมี
กฎหมายฟอกเงินนั้นสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลและสถาบันการเงินไมมีมาตรการในการตอตาน
การฟอกเงินและการที่การฟอกเงินไมเปนความผิดทางอาญานั้น   กฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น  
เชน  ประมวลกฎหมายอาญา   พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  พ.ศ. 2534  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ  พ.ศ. 2518   เปนตน  กฎหมายเหลานี้ไมอาจนําไปใชปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไดโดยตรง  เพราะกฎหมายแตละฉบับมีขอจํากัดและขอบเขตของการบังคับใชที่ไมครอบคลุมทั้ง
ระบบของการฟอกเงิน    ปญหาอาชญากรรมยาเสพติดเปนปญหาที่คุกคามตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและความมั่นคงของชาติ   ซึ่งมีการกระทําความผิดในลักษณะเปนองคกร
อาชญากรรม  (Organized Crime)  และเปนองคกรที่รายแรงและใหผลตอบแทนที่มีมูลคา
มหาศาลที่สุดองคกรหนึ่ง    อยางไรก็ดีเงินเหลานี้ไดหลังจากผานกระบวนการเปลี่ยนสภาพ  โดย
อาศัยสถาบันการเงินหรือธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ แลวก็จะมีการนํายอนกลับไปเปนทุนในการ
กระทําความผิดอีก  กลายเปนวัฎจักรของการกระทําความผิด   ดังนั้นจึงตองมีการทําลาย
เศรษฐกิจของอาชญากร   โดยการใช ”มาตรการริบทรัพยทางแพง” ซึ่งเปนมาตรการสําคัญใน
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ริบทรัพยสินที่เกี่ยวของทั้งหมดของการกระทํา
ความผิด  โดยไมคํานึงวาทรัพยสินนั้นจะไดโอนไปกี่ทอดแลวก็ตาม   เปนการใหอํานาจรัฐที่จะริบ
ทรัพยสินของผูกระทําความผิดไดอยางกวางขวาง     ทําใหผูกระทําผิดไมสามารถนําเอาทรัพยสิน
ดังกลาวยอนกลับไปกระทําความผิดได  ถือเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญอันเนื่องมาจากความ
จําเปนในดานเศรษฐกิจและสังคม 
 
  ความเปนมาในการรางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทางดานนโยบายของรัฐนั้น   รัฐบาลทุกสมัยตางก็มีนโยบายเรื่องการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด  แตไมมีนโยบายในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินให
เห็นโดยตรง     เชน  สมัย ฯพณฯ นายบรรหาร  ศิลปอาชา  คงกลาวไวเฉพาะเรื่องเรงรัด

                                                                                                                                               
 
ปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 , พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518  
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ปราบปรามการผลิตและการคายาเสพติด (คําแถลงนโยบายตอรัฐสภา  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 
2538 )  ไมมีเร่ืองยกรางกฎหมายฟอกเงิน 
 

รัฐบาลสมัย  ฯพณฯ  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  คงกลาวไวเฉพาะเรื่องปองกัน 
และปราบปรามการผลิตและการคายาเสพติด  ยาบา และวัตถุออกฤทธิ์ (คําแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา  เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2539 )ไมมีเร่ืองยกรางกฎหมายฟอกเงิน 

 
 กระทั่งรัฐบาลสมัย ฯพณฯ นายกชวน  หลีกภัย จึงไดมีนโยบายที่เดนชัดในการ

เรงผลักดันกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอันเนื่องมาจากการคายาเสพติด   (แถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 หนา 38)  1 

 
เมื่อรัฐบาลมนีโยบายในการผลักดันกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เปนที่แนชัดแลว  จงึไดดําเนินการยกรางกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
อยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 2537   โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายวาดวยการปองกนัการฟอกเงนิ  ซึง่ประกอบดวยนักวชิาการและ
ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ผูวิจัยจะไมกลาวถึงรายละเอยีดในสวนของ
ผูทรงคุณวุฒติาง ๆ ที่เปนคณะกรรมการยกราง  กฎหมาย   แตไดศึกษาถงึความเหน็ในการราง
และบัญญัติความผิดมูลฐานในขั้นตอนและชวงเวลาตาง ๆ ที่สําคัญ ๆ เทานัน้  
 

คณะอนุกรรมการยกรางมีความเหน็ในขั้นแรกวากฎหมายฟอกเงินควรจะมุงเนน 
ในการแกไขปญหายาเสพติดกอน  และเมื่อมีกลไกที่พัฒนาพรอมแลวที่จะดําเนินการกับ
อาชญากรรมอื่น ๆ จึงควรขยายไปถึงอาชญากรรมอื่น ๆ ดวย  และเห็นวาหนวยงานที่มีความ
เหมาะสมในการดํ า เนินการ เกี่ ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   คือ  
กระทรวงการคลัง  ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบการเงินและการคลังของประเทศอยูแลว  
คณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายไดดําเนินการยกรากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสร็จเรียบรอยเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2538 คร้ังแรกใชชื่อวา  ราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการปกปดหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวพันกับการ

                                                  
 

1  อรรณพ  ลิขิตจิตถะ, เอกสารถาม-ตอบประกอบการแถลงและชี้แจงราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ….ตอสภาผูแทนราษฎร, หนา 15. 
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กระทําความผิด พ.ศ. ....  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดพิจารณาเห็นชอบใน
รางกฎหมายนี้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538   และเห็นวาควรขยายขอบขายของความผิดมูลฐาน
ซึ่งเปนความผิดที่กอใหเกิดรายไดและนํามาฟอกเงินใหครอบคลุมถึงอาชญากรรมอื่น ๆ  ซึ่งเปน
อาชญากรรมที่รายแรงดวย  โดยเฉพาะความผิดฐานคาหญิงและเด็ก   ความผิดฐานฉอโกง
ประชาชน   ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไดมีความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2539    และไดสง
เร่ืองใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเห็นวาตัด
ความผิดมูลฐานเรื่องการฉอโกงประชาชนออก (เพราะหลักการของรางกฎหมายฟอกเงินนี้
ทรัพยสินจะตกแกแผนดินจะขัดกับกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชนที่ใหเฉลี่ย
ทรัพยคืนแกประชาชนผูถูกฉอโกง   ดังนั้นรางกฎหมายดังกลาวที่รัฐบาลเสนอตอสภาฯ  จึงเหลือ
เพียง 2 มูลฐานความผิด) และไดเปลี่ยนชื่อรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ....  และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ    ตอมาวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
คณะรัฐมนตรีไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... *    เปน

                                                  
 

*  รางพระราชบัญญัติมีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาทั้งหมด  3  ฉบับ ไดแก 
1) เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2540  ไดบรรจุวาระการประชุมสภาผู 

แทนราษฎร  ชุดที่ 20 ปที่ 1  คร้ังที่ 1  (สมัยสามัญ  คร้ังที่ 2) วันพุธที่  2 กรกฎาคม 2540  
มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้ “ความผิดมูลฐาน”  หมายถึง 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพตดิ 

(2) ความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  เฉพาะที่เกีย่วกับการเปนธุระจดัหา   
ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก   เพื่อสนองความใครของผู อ่ืนและ
ความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว  ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตราการในการ
ปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก   หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา  ลอไปหรือชัก
พาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี  หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของ
กิจการการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี  
หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 
2) เสนอโดยนายวิชัย   ชัยจิตวณิชกุล และคณะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่ 10   

กรกฎาคม  2540  ไดบรรจุวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ชุดที่ 20 ปที่ 1  คร้ังที่   (สมัยสามัญ  
คร้ังที่ 2) เปนพิเศษ วันพุธที่  30 กรกฎาคม 2540 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับแรก  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2540 ไดบรรจุวาระการประชุมประชุมสภาผูแทนราษฎร  เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร    
ซึ่งในวาระแรกที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบในหลักการและแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมธิการ 

                                                                                                                                               
  

มาตรา  3  ในพระราชบัญญติันี้ 
 “ความผิดมูลฐาน”  หมายความวา 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การเปนธุระจัดหา  ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก   เพื่อใหสําเร็จความใครของ
ผูอ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว  ความผิดตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็ก   
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การเปนธุระจัดหา  ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี   

3) เสนอโดยนายปรีชา  สุวรรณทัต และคณะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อ 
วันที่ 16  กรกฎาคม  2540  ไดบรรจุวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ชุดที่ 20 ปที่ 1  คร้ังที่ 1  
(สมัยสามัญ  คร้ังที่ 2) วันพุธที่  2 กรกฎาคม 2540  

มาตรา 3 ในพระราชบญัญัตินี้ 
 “ความผิดมูลฐาน”   หมายความวา   การกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งกอใหเกิดความ 

เสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ   ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  ดังตอไปนี้ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ 
ปรามยาเสพติด   หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  

(2) ความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณี  ตามกฎหมายวาดวยการปราบปรามการคา 
ประเวณี 

(3) ความผิดเกี่ยวกับการจําหนายอาวุธผิดกฎหมาย  หรือการหลบเลี่ยงภาษีอากร 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(4) ความผิดอื่นตามที่กําหนดในกฎหมายหรือตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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วิสามัญพิจารณาแลวไดเพิ่มความผิดมูลฐานขึ้นอีก 7 ฐาน* รวมเปน 9 ฐานความผิด  จึงนําเสนอ
สภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 นายทรงพล      
โกวิทศิริกุล  (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย) เสนอขอเพิ่มความผิดมูลฐานขึ้นอีก 1 
ฐานความผิด คือ ความผิดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยแร ปาไม  ปาสงวนแหชาตและปโตรเลียมที่มีจํานวนเงิน
หรือมูลคาทรัพยสินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  รวมทั้งสิ้นเปน 10  ฐานความผิด     แตในวาระ
การประชุมที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ 
ถอนราง พระราชบัญญัตินี้ไปทบทวนความผิดมูลฐานใหมทั้งหมด  และเห็นควรคงรางเดิมที่สภา
ผูแทนราษฎรไดรับหลักการในวาระที่ 1 ไวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540  ที่เสนอความผิดมูล
ฐานไวเพียง 2 ฐานเทานั้นคือ  ยาเสพติดและคาเด็กคาหญิง    ตอมาในชั้นพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎรเมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ….  ในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎร  ชุดที่ 20  ปที่ 2  คร้ังที่ 8 (สมัยสามัญนิติ
บัญญัติ)  วาระที่ 3 และ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2541  ไดมีการพิจารณาทบทวนราง
พระราชบัญญัตินี้ที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหม  ซึ่งมีเพียง  2  มูลฐานความผิดตามรางของ
คณะกรรมาธิการ  ในที่สุดที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบกับ 2 ฐานความผิดดังกลาว*   และผาน
                                                  

 
 
*  1.ความผิดเกี่ยวกับการคาอาวุธสงครามตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่อง

กระสุน วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน 
2.ความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืม 

เงินอันเปนการฉอโกงประชาชน 
3.ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา 
4.ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงซึ่งกระทําโดยผูแทน  กรรมการผูจัดการ 

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนั้นสถาบันการเงิน 
5.ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริต 

ตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 
6.ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย  โดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจรตาม 

ประมวลกฎหมายอาญาไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม 
7.ความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนนัที่มีจํานวนเงินหรือมูลคาทรพัยสินตามที ่

กําหนดในกฎกระทรวง 
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รางพระราชบัญญัตินี้  เพื่อเสนอไปยังวุฒิสภาตอไปเมื่อวันที่24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2541    ในการ
พิจารณาเมื่อวันศุกรที่  31 กรกฎาคม พ.ศ.   2541      วุฒิสภาไดรับหลักการรางกฎหมายฉบับนี้ 
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภารวม 25 คนพิจารณารายละเอียดตอไป       ในชั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯวุฒิสภา  พิจารณาแลวเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2541     ให
เพิ่มความผิดมูลฐานเพิ่มข้ึนอีก 6 ฐาน**  รวมเปน 8 ฐานในชั้นพิจารณาของวุฒิสภาในเรื่อง

                                                                                                                                               
 
*  (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปน 

ธุระจัดหา ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก   เพื่อสนองความใครของผูอ่ืนและ
ความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว  ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตราการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก   หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี  เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา  ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทํา
การคาประเวณี  หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการ
กิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี  หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถาน
การคาประเวณี 

* * 1. ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

   2. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งกระทํา 
โดยกรรมการ   ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน  โดย
อาศัยตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น 

3. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติ 
ธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น 
  4. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก  หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่ 
หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา   
  5. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

6. ความผิดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และกระบวนการแสวงประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ  ตามกฎหมายวาดวยแร  กฎหมายวาดวยปาไม  กฎหมายวา
ดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
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ความผิดมูลฐานนี้   ในวาระที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2541 ที่ประชุมเห็นดวยกับ
ขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ดวยคะแนนเสียง 134 เสียงและไมเห็นดวย 1 
เสียง    ตอมาทางวุฒิสภาไดสงรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....นี้
กลับไปยังสภาผูแทนราษฎร  เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรยังมี
ความเห็นแตกตางกันในเรื่องความผิดมูลฐานและองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   ซึ่ ง เปนสาระสําคัญของกฎหมายนี้   ที่ประชุมจึงมีมติให ต้ั ง
คณะกรรมาธิการรวมกัน 2 ฝาย ๆ ละ 10 คน  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2541   ในชั้น
คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้รวม 11 คร้ัง  ในที่สุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2542  ที่ประชุมไดมีมติใหตัดความผิดเกี่ยวกับการใชและแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติออก  โดยใหเหตุผลวากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินั้นดีอยูแลว
เพียงแตเจาหนาที่ไมบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  และหากมีปญหาเรื่องนี้ในอนาคตทางสภา
ผูแทนราษฎรที่เปนคณะกรรมธิการรวมกันนี้   (วีระกร ,ประยุทธ)  ยินดีที่จะเสนอใหมีการแกไข
กฎหมายนี้  และจะเสนอเพิ่มความผิดฐานนี้และฐานอื่นเพิ่มเติมตอไป  ดังนั้นความผิดมูลฐานตาม
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  คงเหลือ 7 ฐานดังนี้คือ 
 

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพ 
ติด  หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

2. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระ  จัด 
หา  ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก  เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  
และความผิดฐานพรากผูเยาว  ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  หรือความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา  
ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณีหรือความผิดเกี่ยวกับ
การเปนเจาของกิจการการคาประเวณี  ผูดูแลหรือจัดการกิจการคาประเวณี หรือ
สถานการคาประเวณี  หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการ
คาประเวณี   

3. ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน  ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน 

4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําการโดย 
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ทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  ซึ่งกระทําโดยกรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
หรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น 

5. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่
ตามกฎหมายอื่น 

6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซอง
โจร  ตามประมวลกฎหมายอาญา   

7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   
 

เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกนัไดเสนอรางพระราชบัญญติัฉบับนี้กลับไปยังสภาผู 
แทนราษฎรพิจารณาและมีมติผานความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542 และวุฒิสภา
พิจารณาและมีมติผานความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542  ดังนั้นรางพระราชบัญญัตินี้
จึงผานความเห็นชอบจากรัฐสภา  โดยมีบทบัญญัติเร่ือง   “ความผิดมูลฐาน”   ไวเพียง 7 ฐาน
ตามที่คณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ 2  และเมื่อประกาศใชจึงไดใชชื่อวา พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
 

ในสวนของความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากรนี้ไดมกีารพิจารณาในชัน้ของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯวุฒิสภา  ซึ่งพิจารณาแลวเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2541  เสนอ
เพิ่มข้ึนมาและสุดทายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2542  ที่ประชุมไดมีมติรับความผิดมูลฐานดงักลาว     
ซึ่งเปนชวงทาย ๆ ของการเสนอและพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้   ตางกับความผิดมูลฐานที่ (1) 
ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ (2)  
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระ  จัดหา  ลอไป  
หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก  เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  และความผิดฐานพราก
ผูเยาว  ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  

                                                  
 

2  อรรณพ  ลิขิตจิตถะ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 2 , หนา  43-46.   
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หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
เปนธุระจัดหา  ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณีหรือความผิดเกี่ยวกับการ
เปนเจาของกิจการการคาประเวณี  ผูดูแลหรือจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี  
หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี  ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักและมี
การเสนอ  พิจารณามาแตตน  หรือความผิดมูลฐานอื่น ๆ ที่มีการพิจารณา ถกเถียง  ต้ังประเด็น
กระทูและทบทวนกันเปนอยางมาก เชน  ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน    ความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ     ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก เปนตน    ดังนั้นในการพิจารณาความผิด
ฐานลักลอบหนีศุลกากรจึงยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนในการพิจารณาวาในการกําหนดความผิดฐาน
ดังกลาวนั้นมีความหมายรวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม   หรือวาไดมีการเสนอฐาน
ความผิดอื่นตามกฎหมายศุลกากรใหเปนความผิดมูลฐานดวยหรือไม   
 
3.2 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

ลักษณะของกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินนั้นเปนมาตรการทาง 
กฎหมายที่ออกมาเพื่อจะลงโทษบุคคลที่กระทําการฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทาง
อาญา  เชนการโอน  รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญา  
ที่เปนที่มาของทรัพยสินนั้น     การกําหนดความผิดมูลฐานจึงเปนหลักการสาระสําคัญของ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน     การกําหนดความผิดมูลฐานนั้นจะตองพิจารณา
ใหรอบคอบวาจะใชมาตรการของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดําเนินการกับเงิน หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดบาง  เนื่องจากจะมี
ผลกระทบตอประชาชนและการประกอบการในภาคธุรกิจ  ซึ่งจะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับ
มาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยหลกัการแลว
การกําหนดความผิดมูลฐานมีแนวคิดวาควรเปนความผิดอาญาที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ความผิดที่มีรูปแบบและวิธีดําเนินงาน มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม 
2. ความผิดที่มีรูปแบบและลักษณะการประกอบอาชญากรรมที่ใหผลตอบแทนสูง 
3. ความผิดที่มีลักษณะของการกระทําที่สลับซับซอน ยากแกการปราบปราม 
4. ความผิดที่มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ 

“ความผิดมูลฐาน” (Predicate Offences)   มีคําจํากัดความหรือหมายความวา 
อยางไรนั้น  ในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ออกโดยองคการสหประชาชาติ  เพือ่
เปนรูปแบบใหแตละประเทศนําไปบัญญัติกฎหมายภายในซึ่งเรียกวา UN Model Law นั้นก็มิได
กําหนดนิยามหรือความหมายไว   แมแตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
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2542  ก็มิไดกําหนดหรือนิยามความหมายไว  มีเพียงแตการกําหนดความผิดมูลฐานตาง ๆ ไว ใน
มาตรา 3 (1)-(8)     อยางไรก็ดี  จากการศึกษากฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย  สามารถใหความหมายหรือคําจํากัดความของความผิดมลูฐาน
ไดวา  หมายถึงฐานความผิดทางอาญาที่รัฐไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  โดยกําหนดมาตรการการลงโทษทางอาญาแกผูที่ฟอกเงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําความผิดทางอาญาตามฐานความผิดที่กําหนดไว 
 
  ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดทางอาญาที่ระบุไวในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดมาตรการในการลงโทษทางอาญากับผูที่
ฟอกเงิน  หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน  หรือจากการสนับสนุน  
ชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน 3 
 
  ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดที่เปนฐานที่ทําใหเกิดรายไดที่นําไปสูการฟอกเงิน4 
 

พระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542   มีผลบังคับใช 
ต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542  เปนตนไป  และยังมีกฎกระทรวงอีก 10 ฉบับ  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 1 ฉบับ  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ และระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินอีก 3 ฉบับซึ่งมีผลในการบังคับใชต้ังแตวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
 ไดกําหนดความผิดทางอาญาที่เปนความผิดมูลฐานไว 8 ฐานความผิดในมาตรา 3 (1)-(8)  ดังนี ้
 

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพ 
ติด  หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังนี้ 

1.1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2530 

1.2 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ 
ประสาท พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

                                                  
 

3 สีหนาท  ประยูรรัตน , เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการดําเนินคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, หนา 1. 

4  อรรณพ  ลิขิตจิตถะ, อางแลว, เชิงอรรถที่ 2 , หนา 65.  
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1.3 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด    ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย     
พ.ศ. 2533 

1.4 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534    ไดแก  การผลิต  นําเขา  สงออก  จาํหนายหรอืมี
ไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด  และหมายความรวมถึงการสมคบ  สนับสนุน  
ชวยเหลือหรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย 
 

2. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระ  จัด 
หา  ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก  เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  และความผิด
ฐานพรากผูเยาว  ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคา
หญิงและเด็ก  หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา  ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณีหรือ
ความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี  ผูดูแลหรือจัดการกิจการคาประเวณี หรือ
สถานการคาประเวณี  หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี  ไดแก 

2.1 ความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระ   
จัดหา  ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก  เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  และความผดิ
ฐานพรากผูเยาว  ตามมาตรา 282  คือการกระทําเพื่อใหสนองความใครของผูอ่ืน  เปนธุระจัดหา  
ลอไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงแมหญิงนั้นจะยินยอมก็ตาม  ไมวาการกระทําตาง ๆอัน
ประกอบเปนความผิดนั้นจะไดกระทําในประเทศหรือไม  และรวมถึงการรับตัวเด็กหรือสนับสนุนใน
การกระทําดังกลาว 

2.2 ความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283    คือการเปนธุระ   
จัดหา  ลอไป  หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง  โดยใชอุบายหลอกลวง  ขูเข็ญ  ใชกําลัง
ประทุษราย  ใชอํานาจครอบงําผิดคลอธรรม  หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด  รวมถึงการรับ
ตัวบุคคลวาเชนนั้น  หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว 

2.3 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317  คือการพรากเด็กอายุยังไม
เกินสิบหาป  ไปจากบิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแลโดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจ   รวมถึงการซื้อ  
จําหนายหรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากและการกระทําเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารดวย 

2.4 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318  คือการพรากผูเยาวอายุกวา 
สิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปจากบิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแลโดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจ   
รวมถึงการซื้อ  จําหนายหรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากและการกระทําเพื่อหากําไรหรือเพื่อการ
อนาจารดวย 
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2.5 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319  คือการพรากผูเยาวอายุกวา 
สิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปจากบิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแล  เพื่อหากําไรหรือเพื่อการ
อนาจาร  โดยผูเยาวนั้นเต็มใจ  รวมถึงการซื้อ  จําหนาย  หรอรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากดวย 

2.6 ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคา 
หญิงและเด็ก  ไดแก  พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  
พ.ศ. 2540  คือการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงหรือเด็ก  ซื้อ  ขายจําหนาย พามา  หรือ
สงไปยังที่ใด  รับ  หนวงเหนี่ยว หรือกักขังซึ่งหญิงหรือเด็ก หรือจัดใหหญิงหรือเด็กกระทําการหรือ
ยอมรับการกระทําใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิ
ควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาหญิงหรือเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม   อันเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  
กฎหมายวาดานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  หรือพระราชบัญญัติดังกลาวนี้  รวมถึงการตระเตรียม
การเพื่อการะทําความผิดและการสมคบกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดดวย 

2.7 ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา  ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี  หรือความ 
ผิดที่เกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการคาประเวณี  ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณีหรือสถาน
คาประเวณี  หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี   ไดแก 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539   มาตรา 9 คือการเปนธุระ
จัดหา  ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี  แมบุคคลนั้นจะ
ยินยอมก็ตาม  และไมวาการกระทําตาง ๆ อันประกอบเปนความผิดนั้นจะไดกระทําภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร      และมาตรา 11  คือการเปนเจาของกิจการคาประเวณี  ผูดูแล  หรือผูจัดการ
กิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณีหรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถาน
การคาประเวณี 
 

3. ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน  ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน 

3.1 ความผิดเกีย่วกับการฉอโกงประชาชน      ตามประมวลกฎหมายอาญาไดแก 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343  คือการหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ  
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง   และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผู
ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลาย
เอกสารสิทธิ  โดยการกระทําดังกลาวนั้นไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน
หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน 
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3.2 ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน    ไดแก   
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527  มาตรา 4 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527  
พ.ศ.  2534  คือการโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ ให
ปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวาในการกูยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงินจะพึงจายได  โดยตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืม
รายนั้น หรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน  หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือ
บุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทน
พอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้น   และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป  
 
 4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําการ
โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ซึ่งกระทําโดยกรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น 
  4.1 ความผิดเกีย่วกับการยกัยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ
กระทําการโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  ไดแก  พระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณชิย พ.ศ. 2505  มาตรา 46 นว  แกไขเพิ่มเติมโดยพระรากาํหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญติัการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  พ.ศ. 2528  มาตรา 18  คือกรรมการหรือบุคคล
ใด ซึ่งรับผิดชอบในธนาคารพาณิชย  กระทําความผิดเกีย่วกับทรัพย  ตามที่บัญญัติไวในหมวด 1 
(ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรพัย)  หมวด 3 (ความผิดฐานฉอโกง)  หมวด 4 (ความผิดฐาน
โกงเจาหนี ้  หมวด  5  (ความผิดฐานยักยอก) หรือหมวด 7 (ความผิดฐานทาํใหเสียทรัพย)ของ
ลักษณะ 12 (ความผิดเกีย่วกับทรัพย) แหงประมวลกฎหมายอาญา  รวมถึงผูใชใหกระทําความผดิ
หรือเปนผูสนบัสนุนการกระทําความผิด 

4.2  ความผิดเกีย่วกับการยกัยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ 
กระทําการโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ไดแก  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน     ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522  พ.ศ. 2526มาตรา 34 
ไดแก 
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  มาตรา 75 ทวิ กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัท   โดยทุจริตหลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน  หรือดวยการปกปด
ความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน  และโดยการหลอกลวงดังวานั้น  ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผู
ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม  หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทํา  ถอน  หรือ
ทําลายเอกสารสิทธิ 

มาตรา 75 ตรี กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของบริษัท  หรือทรัพยสินที่บริษัทเปนเจาของรวมอยู
ดวย  กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของบริษัท 

มาตรา 75 จัตวา   กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัท   ครอบครองทรัพยซึ่งเปนของบริษัทหรือซึ่งบริษัทเปนเจาของรวมอยูดวย  เบียดบังเอา
ทรัพยนั่นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 

มาตรา 75 เบญจ     กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัท   เอาไปเสีย  ทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหเสื่อมคา  หรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสินอัน
บริษัทมีหนาที่ดูแลหรือที่อยูในความครอบครองของบริษัท  ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูอ่ืนหรือประชาชน 

มาตรา  75 ฉ กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัท  รูวาเจาหนี้ของบริษัทหรือเจาหนี้ของบุคคลอื่น  ซึ่งจะใชสิทธิของเจาหนี้บริษัทบังคับการ
ชําระหนี้จากบริษัท  ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้  ไดยายไปเสีย  ซอนเรน  
หรือดอนไปใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพยสินของบริษัท  หรือแกลงใหบริษัทเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง  ถาได
กระทําเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน 

มาตรา 75 สัตต  กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัท    กระทําการหรือไมกระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อ
ตนเองหรือผูอ่ืนอันเปนการเสียหายแกบริษัทนั้น 

มาตรา 75 อัฎฐ  กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัท    กระทําหรือยินยอมใหกระทําการดังตอไปนี้ 

 -ทําใหเสียหาย  ทําลายเปลี่ยนแปลง  ตัดทอน หรือปลอมบัญชี  เอกสารหรือ
หลักประกันของบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัท 

-ลงขอความเท็จ  หรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท  หรือที่ 
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เกี่ยวกับบริษัท 

 -ทําบัญชีไมครบถวน  ไมถูกตอง  ไมเปนปจจุบันหรือไมตรงตอความเปนจริง  ถา
กระทําหรือยินยอมใหกระทําเพื่อลวงใหบริษัท  หรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได  หรือลวง
บุคคลใด ๆ   

4.3 ความผิดเกี่ยวกบัการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ 
กระทําการโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก  พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ดังนี้ 

 
มาตรา  306 กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ

บุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้   โดยทุจริตหลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแก
ประชาชน  หรือดวยการปกปดความจริงควรบอกใหแจงแกประชาชน  และโดยการหลอกลวงดังวา
นั้น  ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม  หรือทําใหบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สามทํา  ถอน  ทําลายเอกสารสิทธิ 

มาตรา  307  กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาว  หรือ
ทรัพยสินที่นิติบุคคลเปนเจาชองรวมอยูดวย  การทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริต  
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา  308 กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    ครอบครองทรัพยซึ่งเปนของนิติบุคคลดังกลาว  หรือซึ่งนิติบุคคล
ดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดวย  เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 

มาตรา  309  กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้   เอาไปเสีย  ทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหเสื่อมคา  หรือทําใหไร
ประโยชนซึ่งทรัพยสินอันนิติบุคคลกลาวมีหนาที่ดูแล  หรือที่อยูในความครอบครองของนิติบุคคล
นั้น  ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

มาตรา  310  กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้   รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาวหรือเจาหนี้ของบุคคลอื่นจะใช
สิทธิของเจาหนี้นิติบุคคลนั้นบังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคล  ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทาง
ศาลใหชําระหนี้  ไดยายไปเสีย  ซอนเรน  หรือโอนไปใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพยสินของนิติบุคคลนั้น  หรือ
แกลงใหนิติบุคคลนั้นเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง  ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
หรือแตบางสวน 
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มาตรา  311 กรรมการ ผูจดัการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดาํเนนิงานของนิติบุคคลใด
ตามพระราชบญัญัตินี้   กระทําการหรือไมกระทําการเพือ่แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน  อันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลนั้น 
มาตรา  312 กรรมการ ผูจดัการหรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดาํเนนิงานของนิติบุคคลใด
ตามพระราชบญัญัตินี้   กระทําหรือยินยอมใหกระทําการดังตอไปนี้ 
 --ทาํใหเสยีหาย  ทําลายเปลีย่นแปลง  ตัดทอน หรือปลอมบัญชี  เอกสารหรือหลักประกัน
ของนิติบุคคลดังกลาวหรือทีเ่กี่ยวกับนิติบุคคลนั้น 
-ลงขอความเท็จ  หรือไมลงขอความสําคญัในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือ 
ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น 
 -ทําบัญชีไมครบถวน  ไมถกูตอง  ไมเปนปจจุบันหรือไมตรงตอความเปนจริง  ถากระทาํ
หรือยินยอมใหกระทําเพื่อลวงใหนิติบุคคลนั้น ๆ หรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได  หรือลวง
บุคคลใด ๆ  

  

5. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ  หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

5.1 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาไดแก    
มาตรา 147 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ  ทํา  จัดการ  หรือรักษาทรัพยใด เบียด

บังทรัพยนั้นเปนของตนหรือผูอ่ืนโดยทุจริต  หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยนั้นเสีย 
มาตรา 148 คือ  เปนเจาพนักงานใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ  ขมขืนใจ หรือจูงใจ

เพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน 
มาตรา 149 คือ   เปนเจาพนักงาน  สมาชิกสภานิติบัญญัติ  สมาชิกสภาจังหวัดหรือ

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียก  รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
โดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง  ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบ
ดวยหนาที่ 

มาตรา 150 คือ  เปนเจาพนักงานกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง
โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  ซึ่งตนไดเรียก  รับหรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้ง
เปนเจาพนักงานนั้น 

มาตรา 151 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ  ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใช
อํานาจในตําแหนงโดยโดยทุจริต  อันเปนการเสียหายแกรัฐ  เทศบาล  สุขาภิบาลหรือเจาของ
ทรัพยสินนั้น 



 80

มาตรา 152 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่จัดการดูแลกิจการใด  เขามีสวนไดเสียเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเนื่องดวยกิจการนั้น 

มาตรา 153 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่จายทรัพย  จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจาย
เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

มาตรา 154 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่หรือแสดงวาตนมีหนาที่เรียกเก็บ  หรือ
ตรวจสอบภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือเงินอื่นใดโดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเวนไมเรียกเก็บภาษี
อากร  คาธรรมเนียมหรือเงินนั้น  หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดเพื่อใหผูมีหนาที่เสีย
ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย 

มาตรา 155 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคาใดเพื่อ
เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามกฎหมายโดยทุจริต  กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคานั้น
เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย 

มาตรา 156 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายโดยทุจริต  
แนะนํา  หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดเพื่อใหมีการละเวนการลงรายการในบัญชี  ลง
รายการเท็จในบัญชี  แกไขบัญชี  หรือซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการ
เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยกวาที่ควรจะตองเสีย 

มาตรา 157 คือ  เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

มาตรา 158 คือ  เปนเจาพนักงานทําใหเสียหาย  ทําลาย  ซอนเรน  เอาไปเสียหรือทํา
ใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน  ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใดอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือ
รักษาไว  หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น 

มาตรา  159 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยหรือเอกสารใด  กระทําการ
อันมิชอบดวยหนาที่  โดยถอน  ทําใหเสียหาย  ทําลายหรือทําใหไรประโยชน  หรือยินยอมใหผูอ่ืน
กระทําเชนนั้น  ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ทรัพยหรือเอกสาร
นั้นในการปฏิบัติการตามหนาที่  เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น 

มาตรา  160 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ รักษาหรือใชดวงตราหรือรอยตราของ
ราชการหรือของผูอ่ืน  กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่โดยใชดวงตราหรือรอยตรานั้น  หรือโดย
ยินยอมใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น  ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย 

มาตรา  161 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร  กรอกขอความลงในหรือดูแล
รักษาเอกสาร  กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น 

มาตรา  162 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร  รับเอกสาร  หรือกรอกขอความ
ลงในเอกสาร  กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหนาที่  คือ 
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 -รับรองเปนหลักฐานเท็จวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดได
กระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ 

 -รับรองเปนหลักฐานเท็จวาไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง 
 -ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด  หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความเชน

วานั้น  หรือ 
 -รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนความ

เท็จ 
มาตรา  163 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ในการไปรษณีย  โทรเลยหรือโทรศัพท  

กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 -เปดหรือยอมใหผูอ่ืนเปดจดหมายหรือส่ิงอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข 
 -ทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหสูญหายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหเสียหาย  ทําลาย

หรือทําใหสูญหาย  ซึ่งจดหมายหรือส่ิงอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข 
 -กัก  หรือสงใหผิดทาง  หรือสงใหแกบุคคลอื่นซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับซึ่งจดหมาย  

หรือส่ิงอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข  หรือ 
 -เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย  ทางโทรเลข  หรือทางโทรศัพท 
มาตรา  164 คือ  เปนเจาพนักงานรูหรืออาจรูความลับในราชการ  กระทําดวยประการ

ใด ๆ อันมิชอบดวยหนาที่  ใหผูอ่ืนลวงรูความลับนั้น 
มาตรา  165 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย  หรือ

คําสั่งซึ่งไดส่ังเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตาม
กฎหมายหรือคําสั่งนั้น 

มาตรา  166 คือ  เปนเจาพนักงานละทิ้งหนาที่หรือกระทําการอยางใด ๆ เพื่อใหงาน
หยุดชะงักหรือเสียหาย  โดยรวมกระทําการเชนนั้นดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป  รวมถึงการกระทําเอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน  เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน 

5.2 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
ไดแก   
 มาตรา  200 คือ  เปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานอัยการ  ผูวาคดี  หรือพนักงาน
สอบสวนหรือจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดอาญาหรือจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระทํา
การหรือไมกระทําการอยางใด ๆ เพื่อที่จะชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหมิตองรับโทษ  หรือใหรับโทษ
นอยลง 

มาตรา  201 คือ  เปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  ผูวาคด ี หรือ
พนักงานสอบสวน   เรียก  รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเอหรือผูอ่ืน
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โดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด ๆ ในตําแหนง  ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิ
ชอบดวยหนาที่ 

มาตรา  202 คือ  เปนเจาพนักงานในเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงาน
อัยการ  ผูวาคดี  หรือพนักงานสอบสวน  การะทําการหรือไมกระทําการอยางใด ๆ ในตําแหนงโย
เห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  ซึ่งตนไดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งใน
ตําแหนงนั้น 

มาตรา  203 คือ  เปนเจาพนักงานมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาล  ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น    

มาตรา  204 คือ  เปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูแลผูที่ถูกคุมขังตาม
อํานาจของศาล  ของพนักงานสอบสวน  หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่สืบสวนคดีอาญา  
กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูที่อยูในระหวางคุมขังนั้นหลุดพนจากการถูกคุมขังไป  

5.3 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น  เชน  
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542   ดังนี้ 

มาตรา  4 คือ  เปนพนักงานมีหนาที่ซื้อ  ทํา  จัดการหรือรักษาทรัพยใด  เบียดบัง
ทรัพยนั้นเปนของตนหรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต   หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยนั้นเสีย 

มาตรา  5 คือ  เปนพนักงานใชอํานาจในหนาที่โดยมิชอบ  ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให
บุคคลใดมอบใหหรือหามาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน 

มาตรา  6 คือ  เปนพนักงานเรียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่  ไมวาการนัน้
จะชอบหรือไมชอบดวยหนาที่ 

มาตรา  7 คือ  เปนพนักงานกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่โดยเห็น
แกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  ซึ่งตนไดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปน
พนักงานในหนาที่นั้น 

มาตรา  8 คือ  เปนพนักงานมีหนาที่ซื้อ  ทํา  จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ   ใช
อํานาจในหนาที่โดยทุจริต  อันเปนการเสียหายแกองคกร  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนนิติบุคคล  
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 

มาตรา  9 คือ  เปนพนักงานมีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด  เขามีสวนไดเสียเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนอันเนื่องดวยกิจการนั้น   

มาตรา  10 คือ  เปนพนักงานมีหนาที่จายทรัพย  จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพือ่
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 



 83

มาตรา  11 คือ  เปนพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกดิ
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด    หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 
  

6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซอง
โจร  ตามประมวลกฎหมายอาญา  ไดแก มาตรา 337 และ 338 ดังนี้ 

6.1 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 คือการกรรโชกทรัพยดวยการขม 
ขืนใจผูอ่ืนใหยอมให หรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืน  ไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน  โดยใช
กําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะทําอันตรายตอชีวิต  รางกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียงหรือทรัพยสิน
ของผูถูกขมขืนหรือของบุคคลที่ 3 จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น โดยอางวาเปนสมาชิกของคณะ
บุคคลที่ปกปดวิธีการดําเนินการและมีความมุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือโดย
สมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไปเพื่อกระทําการกรรโชกทรัพย 

6.2 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337   คือการรีดเอาทรัพยดวยการขมขืน 
ใจผูอ่ืนใหยอมให  หรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนในลักษณะที่เปนทรพัยสิน   โดยขูเขญ็
วาจะเปดเผยความลับซึ่งการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหายจนผูถูกขมขืน
ในยอมเชนวานั้น     โดยอางวาเปนสมาชิกของคณะบุคคลที่ปกปดวิธีการดําเนินการและมีความ
มุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมายหรือโดยสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไปเพื่อกระทําการรีดเอา
ทรัพย 
 

7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ไดแก 
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  
  ความผิดฐานลักลอบหนี ศุลกากรตามกฎหมายว าด วยศุลกากรก็ คือ  
พระราชบัญญัติศุลกากรซึ่งไดกลาวไวในหัวขอความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 ในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรโดยละเอียด     ในการกําหนดฐาน
ความผิดและโทษแกการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรมีหลายประการ เรียกเปน
ความผิดฐานตาง ๆ   ฐานความผิดเหลานี้มิไดบัญญัติอยางชัดเจนดังประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอื่น  เชนเดียวกันกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งเปนฐานความผิดหนึ่งที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469     ในมาตราดังกลาวกําหนดถึงการ
กระทําหรืองดเวนการกระทําหลาย ๆ อยางอันเปนความผิดเหลานั้นแลวระบุโทษ  ขณะเดยีวกนักม็ี
การโยงเอามาตราอื่นที่เกี่ยวของเขามาจํากัดหรือขยายความ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะและ
โครงสรางของความผิด หรือวิธีการลงโทษ   ดังนั้นการพิจารณาวาการกระทําใดเปนความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรหรือไมและมีโทษอยางไร  จึงตองพิจารณาจาก บทบัญญัติมาตรา 27 แหง
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พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   สามารถแยกฐานความผิดไดทั้งหมดโดยละเอียดเปน 8 ฐาน
ยอย  
 

  ความผิดมูลฐานตามมาตรา  3  (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  ซึ่งบัญญัติวา “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร”     ที่กรมศุลกากรตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตองรายงานตอสํานกังานปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินนั้น      แมวาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  คือพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  2469   จะมิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาการกระทําอยางไรบางเปน  ”ความผิดฐานลักลอบ
หนีศุลกากร”   แตความเขาใจของศุลกากรโดยทั่ว ๆ ไปนั้นมีความหมายวา   “เปนการนําของเขา
มาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร    โดยมิไดผานศุลกากรใหถูกตอง”   ซึ่งเปนหนึ่งใน
ความผิด   8   ฐานดังกลาว   ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  27     ดังนั้น     เมื่อไดพิจารณาจาก
มาตรา  3  (7)   แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542   และมติที่
ประชุมคร้ังที่  1/2544  ซึ่งไดจัดทํา  “ขอตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  
พ.ศ. 2544  ฉบับที่1  (พ.ศ. 2544) ”5    ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542  
พ.ศ.  2544   ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2544)  และลักษณะการกระทําความผิดทั้ง  8  ฐานตามมาตรา  27  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  ดังที่อธิบายไวขางตนแลว  ความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งตองรายงานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  ก็คือการกระทําความผิดโดยการนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี  หรือของตองจํากัด
หรือของตองหามหรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในราชอาณาจักร  และ  สงหรือพา
ของเชนวานั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไทย  เทานั้น 
  

ปญหาที่เกิดขึ้นคือ   บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542     มาตรา 3 (7)“ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร “  นั้นมีความหมายรวมถึงการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีดวยหรือไม   ความไมชัดเจนนี้
ไดกอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดย

                                                  
 
5   ขอ 1 (7) กําหนดให “ความผิดเกี่ยวกบัการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวา

ดวยศุลกากร    ใหรายงานในคดีความผิดฐานนําเขาหรอืสงออก” 
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หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ซึ่งขณะนี้ยังไมมีบท
กฎหมายหรือคําพิพากษาศาลฎีกาที่จะสามารถอธิบาย  ตีความ หรือใหคําจํากัดความไดโดยชัด
แจงและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน  ซึ่งปญหาดังกลาวจะไดกลาวโดยละเอียดในบทตอไป       
ในขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําวินิจฉัยตีความวาตาม (7) ของนิยามคําวา   "ความผิดมูล
ฐาน"  ในมาตรา 3  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ  ฟอกเงิน พ.ศ. 2542    ซึ่งเปน
บทบัญญัติที่กําหนดใหความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเปน
ความผิดมูลฐาน     เพื่อใหคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน 
นั้น       หมายความถึงความผิดที่ไดกําหนดไวในหมวด 4 วาดวยการตรวจของและปองกันการ
ลักลอบหนีศุลกากร แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช 2469    ซึ่งความในมาตรา 27  
ของหมวด 4 ดังกลาว   ไดกําหนดลักษณะการกระทําตาง ๆ ที่เปนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากร   อันรวมถึงการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรดวย    ดังนั้น ความผิด
เกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร    ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตาม (7) 
ของนิยามคําวา  "ความผิดมูลฐาน"  ในมาตรา 3  แหงพระราช    บัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ. 2542     จึงหมายความรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
อากรหรือหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช    2469  ดวย     ทางกรม
ศุลกากรไดมีความเคลื่อนไหวในดานการออกระเบียบ   ประกาศ  คําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของออกมา
รองรับคําวินิจฉัยดังกลาว     การตีความและการออกกฎเกณฑตาง ๆ นั้นจะสามารถทําใหเกิด
ความชัดเจนและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไดหรือไม   เพียงใด  
จะไดกลาวตอไป 
 

8. ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา*  

                                                  
 
*  เพิ่ ม เติม เปนความผิดมูลฐานที่  8 โดยพระราชกํ าหนดแก ไข เพิ่ ม เติม

พระราชบัญญัติปองกันและปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546  ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม 120 ตอนที่ 76 ก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546  โดยมาตรา 2 แหงพระราชกําหนดนี้บัญญัติวา
ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   โดยเหตุผลในการประกาศใชพระ
ราชกําหนดฉบับนี้คือโดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญากําหนดความผิดเกี่ยวกับ
การกอการราย  และเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปนปจจัยที่ชวย
สนับสนุนทําใหการกอการรายรุนแรงยิ่งขึ้น   อันเปนการกระทบตอความมั่นคงของประเทศ  ซึ่ง
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ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา  เพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  2546  โดยมาตรา 4 ไดบัญญัติวา  “ใหเพิ่มความ
ตอไปนี้เปนลักษณะ  1/1  ความผิดเกี่ยวกับการรายมาตรา 135/1  มาตรา 135/2  มาตรา 135/3  
และมาตรา 135/4 ในภาค 2 ความผิดแหงประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา 135/1 ผูใดกระทําการอันเปนความผิดอาญาดังตอไปนี้ 

(1) ใชกําลังประทุษราย  หรือกระทําการอันใดอันกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
หรืออันตรายอยางรายแรงตอรางกาย  หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ  

(2) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกระบบการขนสง
สาธารณะ  ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชน
สาธารณะ 

(3) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของรัฐหนึ่งรัฐใด   
หรือของบุคคลใด หรือตอส่ิงแวดลอม  อันกอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิด 
ความเสยีหายทางเศรษฐกิจอยางสาํคัญ  

ถาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมีความมุงหมายเพื่อขูเข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย  
รัฐบาลตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ  ใหกระทําหรือไมกระทําการใดอันจะกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง   หรือเพื่อสรางความปนปวนโดยใหเกิดความหวาดกลัวในหมู
ประชาชน  ผูนั้นกระทําความผิดฐานกอการราย  ตองระวางโทษประหารชีวิต  จําคุกตลอดชีวิต  
หรือจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป  และปรับต้ังแตหกหมื่นถึงหนึ่งลานบาท 

การกระทําในการเดินขบวน  ชุมนุม ประทวง โตแยงหรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอง 
 
 

                                                                                                                                               
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดขอใหทุกประเทศรวมมือดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําที่เปนการกอการราย  รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพยสิน หรือกรณีอ่ืนใดที่มี
วัตถุประสงคจะนําไปใชดําเนินการกอการราย  เพื่อแกไขปญหาใหการกอการรายยุติลงดวย  
สมควรกําหนดใหความผิดฐานกอการรายเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   เพื่อนํามาตรการตามกฎหมายดังกลาวมาใชควบคูกัน ซึ่งจะ
ทําใหการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เปนไปอยางไดผล  โดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความ
ปลอดภัยของสาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
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ใหรัฐชวยเหลอื  หรือใหไดรับความเปนธรรมอันเปนการใหเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู  ไมเปนการ
กระทําความผดิฐานกอการราย 
 
  มาตรา 135/2  ผูใด 

(1) ขูเข็ญวาจะกระทําการกอการราย  โดยมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวา
บุคคลนั้นจะกระทําการตามที่ขูเข็ญจริง  หรือ 

(2) สะสมกําลังพลหรืออาวุธ  จัดหาหรือรวบรวมทรัพยสิน  ใหหรือรับการฝก
การกอการราย  ตระเตรียมการอื่นใด  หรือสมคบกันเพื่อกอการรายหรือ
กระทําความผิดใด ๆ อันเปนสวนของแผนการเพื่อกอการรายหรือยุยง
ประชาชนใหเขามีสวนในการกอการรายหรือรูวามีผูจะกอการรายแลว
กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว 

 
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปหรือปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา 135/3  ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา 135/1 หรือ 

มาตรา 135/2 ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ  
   

มาตรา  135/4  ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ  กําหนดใหเปนคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเปนการกอ
การรายและรัฐบาลไทยไดประกาศใหความรับรองมติหรือประกาศดังกลาวดวยแลว  ผูนั้นตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  และปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
 
3.3 มาตรการระหวางประเทศเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและความผิดมูลฐาน 
 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในปจจุ บัน  จะพบวา
อาชญากรรมซึ่งแตเดิมเคยเกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศเทานั้น ไดมีการพัฒนาไปกลายเปน
อาชญากรรมไรพรมแดน สงผลใหการฟอกเงิน กลายเปนปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอความ
สงบสุข และไดขยายขอบเขตจนกลายเปนปญหาในระดับระหวางประเทศ ที่ประเทศใดประเทศ
หนึ่งจะแกปญหาแตเพียงฝายเดียวไมได แตละประเทศจึงไดพยายามหาวิธีการรวมมือเพื่อปองกัน
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และปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนมีการเรียกรองใหเกิดความรวมมือซึ่งกันและกันในระหวาง
ประเทศ โดยสามารถจําแนกถึงระดับของความรวมมือระหวางประเทศไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ คือ 6 

 

รูปแบบแรก คือ การทําขอตกลงสองฝาย (Bilateral Agreement) ไดแก การตก
ลงในแบบสนธิสัญญา (Treaty) ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศภาคีสองฝายเพื่อการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมที่มีความสําคัญ เชน การคา
ยาเสพติด เปนตน และเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขาวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม
สําคัญเหลานั้น อยางไรก็ดี รัฐตางๆ อาจมีการตกลงกันในรูปแบบอื่น เชน MOU ( Memorandum 
of Agreement ) ตัวอยางเชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดลงนามใน MOU 
ของกลุมศูนยขาวกรองทางการเงิน ที่มีประเทศตางๆรวมลงนาม ไดแก บราซิล เลบานอน โรมาเนีย 
อินโดนีเซีย  เปนตน 

รูปแบบที่สอง คือ การทําขอตกลงหลายฝาย (Multilateral Agreement) ไดแก 
การตกลงในแบบอนุสัญญา (Convention) ซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศตางๆมากกวาสอง
ประเทศขึ้นไป โดยมีกลุมประเทศจํานวนหนึ่งเปนแกนนําในการทําอนุสัญญา โดยมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปดโอกาสใหประเทศตางๆที่เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของความรวมมือในการปราบปรามการฟอกเงินนั้น สามารถเขารวมเปนภาคีไดใน
เวลาตอมา ดังเชนอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  ค.ศ. 1988 

รูปแบบที่สาม คือ ความรวมมือในระดับภูมิภาค (Regional Co-operation) เปน
ความรวมมือในกลุมประเทศแถบใดแถบหนึ่ง ซึง่มีแนวความคิดเดยีวกนัในการปราบปรามการ
กระทําความผดิบางลักษณะ อันมีผลไปถึงการปราบปรามการฟอกเงินจากการกระทําความผิด
ดังกลาวนัน้ดวย เชน ความรวมมือในสมาคมอาเซียน และความรวมมือในกลุมประชาคมยุโรป  
เปนตน    ในสวนของมาตรการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินในระดับระหวางประเทศนัน้ ได
มีการประชุมหารือเพื่อกาํหนดมาตรการตางๆ เพื่อเรียกรองใหนานาประเทศดําเนินการปองกนั มิ
ใหสถาบนัการเงินถูกนําไปใชเปนแหลงในการฟอกเงนิ ดังนัน้นับต้ังแต พ.ศ. 2531 เปนตนมา จงึมี
การตกลงทําขอตกลง ขอกาํหนด และอนุสัญญาตางๆ ทีสํ่าคัญ อันไดแก 

                                                  
 

6  ไชยยศ เหมะรัชตะ , “มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน”, (เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดน,วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ,2540),หนา 14. 
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3.3.1 Model Law on Money Laundering ขององคกรสหประชาชาต ิ
Model Law on Money Laundering หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนกฎหมาย

แมแบบในการฟอกเงิน ถูกรางขึ้นโดยองคกรหนึ่งขององคการสหประชาชาติ  คือ  UNDCP  
(United  Nations  International  Drug  Control  Program)  รางขึ้นเพื่อเปนแบบอยางในการราง
กฎหมายฟอกเงินของประเทศตาง ๆ ในเดือนพฤศจิกายน  ป 1995  มีทั้งหมด  26  มาตรา ซึ่ง
มาตรการหนึ่งที่สําคัญของ Model  Law  on  Money  Laundering ใชในการปราบปรามการฟอก
เงิน คือ มาตรการในการจํากัดจํานวนการใชเงินสด ที่หามมิใหจายเงินสดหรือใชเงินสดเกินกวา
จํานวนที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากเหตุผลที่วา เงินสดนั้น จะไมปรากฏรองรอยทางสายเงินและไม
สามารถทราบที่มาที่ไปของเงินสดได จึงทําให เงินสดเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่บรรดาผูกระทํา
ความผิดนิยมนําไปใชในการหลบเลี่ยงการติดตามตรวจสอบรองรอยการกระทําผิดกฎหมายจาก
เจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น Model  Law  on  Money  Laundering จึงกําหนดมาตรการดังกลาวขึ้น
เพื่อปองกันและสกัดกั้นการนําเงินสดสกปรกจํานวนมากที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การคายาเสพติดซึ่งถือเปนความผิดมูลฐานไปฟอกนั่นเอง    

 
3.3.2 EC Council Directive 

 ในกลุมประชาคมยุโรป ไดมีการตกลงกันวา เห็นควรที่จะกําหนดหลักการสําคัญ 
เพื่อปองกันการฟอกเงิน และสงเสริมความรวมมือในการสืบสวนสอบสวนและฟองคดีเพื่อการ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยดําเนินการตามกฎหมายกับอาชญากรผูทําการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึง
กระบวนการอาชญากรรมทั้งในประเทศสมาชิกและประเทศที่มิใชสมาชิก คือการกําหนดใหการ
ฟอกเงินเปนความผิดอาญา และสถาบันการเงินมีหนาที่ตองใหลูกคาแสดงตน และเปดเผยขอมูล
เมื่อเร่ิมมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน สวนในกรณีที่ลูกคากระทําการแทนในนามของผูอ่ืน 
สถาบันการเงินจะตองใชมาตรการที่มีเหตุผล เพื่อทําใหลูกคาเปดเผยถึงตัวของผูซึ่งอางวา เงินนั้น
ไดโอนในนามของตน 
 

3.3.3 Council of Europe Convention 
 อนุสัญญานี้กําหนดใหประเทศสมาชิกตองกําหนดมาตรการบังคับใหสถาบัน
การเงินรายงานบัญชี สงมอบบันทึกทางการเงินที่ตองสงสัยวามีการฟอกเงินเกิดขึ้น และสถาบัน
การเงินไมควรนํากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองความลับของลูกคามาเปนเหตุผลในการที่จะ
ปฏิเสธการปฏิบัติตามมาตรการ 
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3.3.4 United Nations Vienna Convention Against Illicit Traffic in  Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substance of 1988 

 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไดมีการตกลงกอต้ังขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ณ กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย จึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “อนุสัญญาเวียนนา”  (Vienna Convention) 
เพื่อตอตานการลักลอบคายาเสพติด ซึ่งประเทศตางๆ ยอมรับวามีการขยายตัวอยางรวดเร็วในการ
ลักลอบคายาเสพติดระหวางประเทศ  จึงกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคายาเสพติดเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายของประเทศภาคีทั้งหลาย รวมถึงการฟอกเงินที่ไดมาจากการคา
ยาเสพติดดวย  
 

3.3.5 อนุสัญญาสหประชาชาต ิ เพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ ค.ศ. 2000 
(United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000) 

   อนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000 นั้น 
ไดมีการกําหนดถึงลักษณะของการประกอบอาชญากรรม วาลักษณะของการกระทําความผิดอยาง
ใดที่จะถือวาเปนลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งถือเปนความผิดมูลฐานอันจะนําไปสู
การดําเนินการทางทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดและทรัพยสินที่มีการฟอก ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจากนานาประเทศในการรวมกันตอตานการทํางานของบรรดาเหลาอาชญากร ที่
มีการทํางานรวมกันในหลายประเทศ   หลักการของอนุสัญญาฉบับนี้ มีการเสนอแนะแนวทางใหรัฐ
สมาชิกรับเอาไปปฏิบัติ และออกกฎหมายภายในของรัฐตน ไมวาจะเปนการใหอํานาจแกเจาหนาที่
ของรัฐ ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินสกปรก ที่ไดมาจากการกระทําความผิด มีอํานาจใน
การกําหนดความรับผิด ทั้งทางแพงทางอาญาแกผูกระทําความผิด มีอํานาจการยึด อายัด และริบ
ทรัพยสินที่ไดมาจากกระทําความผิด หรือแมกระทั่งทรัพยสินที่มีที่มาถูกตองตามกฎหมาย แตมี
ความเกี่ยวของกับกระบวนการการกระทําความผิด ก็ใหมีอํานาจในการบังคับเอากบัทรัพยสินนัน้ได 
เพื่อเปนการทําลายฐานการเงินของอาชญากร มีการกําหนดความรวมมือระหวางประเทศในการ
นําเอามาตรการทางอาญา มาใชในการบังคับเอาแกทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
รวมถึงทรัพยสินที่เปนรายได หรือดอกผลจากการกระทําความผิดดวย  

 
3.3.6 ศูนยปฏิบัติการสากลเพื่อตอตานการฟอกเงิน (Financial  Action Task Force 

/FATF) 
   เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ  เพื่อตอตานการฟอกเงินที่ผานสถาบนั
การเงิน โดยการประชุมระหวางประเทศในกลุมประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ (กลุม G7) เพื่อ



 91

พัฒนาแนวความคิดในการปองกันการฟอกเงิน  ซึ่งไดกําหนดหลักการสําคัญไวและเสนอ
ขอแนะนํา  40  ขอ (The  40  Recommendations) เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายอาญา และ
กฎหมายเกี่ยวกับการธนาคารตลอดจนมาตรการและขอปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบันการเงิน และ
กําหนดความรวมมือระหวางประเทศ  โดยขอเสนอเหลานี้มีหลักการสอดคลองกับอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือ
อนุสัญญาเวียนนา7     ซึ่งมีสาระสําคัญในการกําหนดใหมีการลงโทษการฟอกเงิน ทําการยึดและ
อายัดทรัพยสินที่ไดมาจากการฟอกเงิน และหนาที่ของสถาบันการเงินในการรายงานและเปดเผย
ขอมูลของลูกคา อันเกี่ยวกับธุรกรรม  ลาสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ป 2003 ไดมีการเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความผิดมูลฐานไววา “..........ประเทศตาง ๆ ควรจะถือวาอาชญากรรมการฟอกเงินเปนความผิด
ที่รายแรงโดยใหรวมไปถึงขอบเขตกวางที่สุดของความผิดมูลฐาน ซึ่งอาจระบุความผิดมูลฐาน  โด
ยอางอิงถึงบรรดาความผิดหรือถึงความผิดขั้นต่ําซึ่งเชื่อมโยงถึงประเภทความผิดที่รายแรงหรือถึง
ระวางโทษจําคุกที่ใชกับความผิดมูลฐาน (ใชแนวทางความผิดขั้นต่ํา) หรือถึงบัญชีรายการ
ความผิดมูลฐานหรือถึงแนวทางเหลานี้รวมกัน 
             ในประเทศที่ใชแนวทางความผิดขั้นต่ํา อยางนอยที่สุดความผิดมูลฐานควรจะ 
ประกอบดวยความผิดทัง้ปวงซึง่อยูในประเภทความผิดรายแรงตามกฎหมายของประเทศหรือควร
จะรวมความผดิซึ่งตองระวางโทษสูงสุดถงึจําคุกมากกวาหนึง่ปหรือสําหรับประเทศซึง่กําหนด
ความผิดขั้นต่าํสุดสําหรับความผิดในระบบกฎหมายของตน ความผดิมูลฐานควรจะประกอบดวย
ความผิดทัง้ปวงซึง่มีระวางโทษต่ําสุดจาํคุกมากกวาหกเดือน 

ไมวาจะใชแนวทางใด อยางนอยที่สุดแตละประเทศควรจะรวมกลุมความผดิไวใน 
ประเภทความผิดที่กําหนดไวแตละประเภท......” 
                

3.3.7 แถลงการณวาดวยหลักการของคณะกรรมการแหงบาเซิล  (Basel Statement  of  
Principles)  หรือ  Basel  committee  Statement    

  ขอกําหนดแนวทางของบาเซิล เกิดขึ้นมาจากการประชุมของผูแทนจากบรรดา
ธนาคาร  และผูบริหารของกลุมประเทศอุตสาหรรมสิบประเทศ  ณ  กรุงบาเซิล  ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความมั่นคงของสถาบันการเงิน และปองกันอาชญา
กรในการใชระบบธนาคารระหวางประเทศ เพื่อการหาผลประโยชนจากเงินที่ไดมาจากการ

                                                  
 
 7   ไชยยศ  เหมะรัชตะ,  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม.  พฤศจิกายน  2540),  หนา  26.   
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ประกอบอาชญากรรม ดวยการกําหนดใหลูกคาแสดงตนงดใหบริการกับลูกคาที่ไมสามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรม และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย ในการใหขอมูลของ
ลูกคาเทาที่จะทําไดตามกฎเกณฑที่มีอยู 
     

3.3.8 ศูนยปฏิบัติการเพื่อตอตานการฟอกเงินแหงแคริบเบียน  (Caribbean  Financial  
Action  Task  Force -  CFATF)   
กลุมประเทศในแถบแคริบเบียนไดประชุมกันที่  Aruba  ในเดือนมิถุนายน  ป 

1990  ไดยอมรับขอแนะนํา  40  ประการ ของ FATF  เกี่ยวกับมาตรการในการแกไขปญหาการ
ฟอกเงิน  และพัฒนาเปนขอแนะนํา  19  ประการ  (CFATF  19  Recommendations)  เพื่อให 
ประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาเดียวกันในประเทศของตน8  หลักการและ
สาระสําคัญของขอแนะนํา  19  ประการของ  CFATF  สวนใหญนํามาจากหลักการของ FATF  
ไดแก  การใหแตละประเทศจัดตั้งองคกรเพื่อตอตานการฟอกเงินโดยเฉพาะ  ใหบัญญัติกฎหมายให
การฟอกเงินและทรัพยสินจากการกระทําความผิดมูลฐานที่รายแรงเปนความผิดอาญา ใหมี
มาตรการในการยึดอายัดและริบทรัพยสินที่ไดจากการประกอบอาชญากรรมเปนของรัฐ ใหสถาบัน
การเงินมีระบบการตรวจสอบการทําธุรกรรม ซึ่งใชเงินจํานวนมากและการเก็บรักษาขอมูลการตรวจ
ตราการนําสินคาขามพรมแดน รวมทั้งการรวมมือกันระหวางประเทศในการใชขอมูลรวมกันโดย
ประเทศสมาชิกจะดําเนินการใหสัตยาบันอนุสัญญาเวียนนาและจะนํามาตรการตามขอแนะ  40  
ขอของ  FATF  และขอแนะนํา  19  ประการของ CFATF  ไปใชปฏิบัติใหเกิดผล  ดังนั้นกลุม
ประเทศที่เปนสมาชิกจะตองกําหนดความผิดมูลฐานตามอนุสัญญดังกลาว  คือการลักลอบคา
ยาเสพติดและความผิดอาญาที่มีระวางโทษจําคุกขั้นสูงมากกวา 1 ป หรือระวางโทษจําคุกขั้นต่ํา
ต้ังแต 6 เดือนเปนความผิดมูลฐาน 
 
3.4 การกาํหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินของตางประเทศ 
   

แนวคิดในการกําหนดความผิดมูลฐานของประเทศตาง ๆ นั้น    จะมีที่มาแตกตาง
กัน   แตทั้งนี้แลวสวนใหญจะเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบาทของอาชญากรรมทางการเงิน   

                                                  
 
 8   นิกร  เภรีกุล,  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ทฤษฎี  กฎหมาย  และ
แนวทางปฏิบัติ, ( กรุงเทพฯ :   สํานักพิมพ Translators-at-Law.com,  พฤศจิกายน  2543),  หนา  
35 - 36. 
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โดยเฉพาะกระบวนการในการสรางรายไดจากอาชญากรรมประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ  อันไดแก  
ขบวนการคายาเสพติด  การหลบเลี่ยงภาษี  การกอการราย  รวมตลอดถึงการประกอบอชญากรรม
ที่เปนความผิดอาญาและนํารายไดมหาศาลมาเขาสูกระบวนการฟอกเงินในระบบของสถาบัน
การเงินตาง ๆ ในตลาดการเงิน   ซึ่งนอกเหนือจากความตองการที่จะแสดงวาเปนเงินที่ไดมาอยาง
ถูกตอง  อีกทั้งบางกรณียังกอใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึนมาอีกจากกระบวนการในการฟอกเงิน   จึงเกิด
แนวคิดที่จะยับยั้งการกระทําดังกลาว  โดยวิธีการสืบหาแหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินที่เกิดจาก
การกระทําความผิด(Identification)   หรือการทําใหเงินหรือทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน(Civil  
Forfeiture)  หรือความคิดในเรื่องการใหอํานาจรัฐในการยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินนั้น ( 
Seizure )  แตอยางไรก็ตามรายไดและกําไรของเงินหรือทรัพยสินที่เกิดจากการกระทําความผิดมี
จํานวนมากขึ้นเทาไร  ความสลับซับซอนของกระบวนการในการฟอกเงินก็ยิ่งมีมากขึ้น   อันเปนผล
ใหการสืบหาแหลงที่มาของเงินและทรัพยสินก็ยิ่งสลับซับซอนเพิ่มข้ึนอีกเชนกัน   จึงทําใหรัฐตอง
ออกบทบัญญัติที่เปนความผิดมูลฐานขึ้นใชบังคับแตกตางไป   ผูวิจัยขอกลาวถึงการกําหนด
ความผิดมูลฐานของบางประเทศ   ไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ออสเตรเลีย  เพื่อนํามาวิเคราะห
และเปรียบเทียบกับประเทศไทยตอไป 
       

3.4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การพัฒนากาวหนาขององคกรอาชญากรรม ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ถือได 

วาเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากองคกรอาชญากรรม มีการกออาชญากรรม
หลากหลายรูปแบบที่สําคัญ อันไดแก ขบวนการคายาเสพติด การหลบเลี่ยงภาษี หรือการกอการ
ราย และผลสืบเนื่องมาจากการกออาชญากรรมดังกลาวนั้นก็คือ บรรดาอาชญากรจะนํารายไดอัน
มหาศาลที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้น  เขามาสูกระบวนการฟอกเงิน เพื่อใหเงินสกปรก
เหลานั้น กลายเปนเงินที่สะอาด และเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถที่จะติดตามเอาผิดหรือบังคับใช
กฎหมายกับเงินดังกลาวได       กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ 

 
3.4.1.1 Federal Crimes And Criminal Procedure มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

1. การกระทําหรือพยายามกระทําการ 
- สนับสนุน  ชวยเหลือในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเงิน 
- ปกปด  ซอนเรนในการกระทาํความผิด 
- หลีกเลี่ยงไมรายงานการโอนเงนิ 
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โทษปรับไมเกิน 500,00 เหรียญสหรัฐหรือสองเทาของมูลคาของทรัพยสินที่
เกี่ยวของแลวแตจํานวนใดจะมากกวา  หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  2. กระทําหรือพยายามนําเขาหรือนําออกซึ่ง Money Instrument คือ 
เหรียญ หรือเงินตราของสหรัฐหรือของประเทศอื่น  เช็คเดินทาง  เช็คสวนตัว  เช็คธนาคาร  ต๋ัวเงิน  
เปนตน 
   โทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ  หรือสองเทาของมูลคานั้น
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
  จากสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะ
เปนบทกําหนดโทษเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการเงิน  รวมถึงการนําเขาหรือนําออกเงิน
หรือต๋ัวเงิน ฯลฯ โดยเฉพาะ    ยังมิไดเปนขอบงชี้ของความผิดมูลฐานอยางชัดแจง 

 
3.4.1.2 Bank Secrecy Act of 1970 หรือ (BSA) 

  ภายหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง ไดมกีารกออาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในอัตราที่สูง เมื่ออาชญากรไดเงินมาจากการกระทําความผิดจงึทําการฟอกเงนิเพื่อกลบเกลีอ่น 
ทรัพยที่ไดจากการกระทําความผิดมิใหเจาหนาที่รัฐสามารถติดตามและยึดเงนิดังกลาวได ซึง่แหลง 
ฟอกเงนิที่อาชญากรนิยมใชกันมาก คือ สถาบันการเงิน แตเมื่อมีการฟอกเงนิในสถาบันการเงนิเปน
จํานวนมาก ประเทศสหรัฐอเมริกาจงึไดออกกฎหมาย Bank Secrecy Act เพื่อตองการพิสูจนทราบ
ถึงแหลงทีม่าของปริมาณเงินและความเคลือ่นไหวของกระแสการเงนิทีน่ําเขาหรือสงออกนอก
ประเทศ หรือฝากไวในธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ชวยใหเจาหนาทีข่องรัฐสามารถตรวจสอบและ
สืบสวนผูกระทําการฝาฝนกฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอืน่ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมี
บางประเทศไดออกกฎหมายคุมครองความลับทางธนาคาร โดยถือวาขอมูลของธนาคารเปน
ความลับ ธนาคารพาณิชยไมสามารถเปดเผยขอมูลในบัญชีของลูกคาได การเปดเผยขอมูลโดย
ไมไดรับอนุญาตถือเปนความผิดอาญา เจาหนาที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจงึไมไดรับความรวมมอื
จากธนาคารในตางประเทศในการสืบสวนพฤติกรรมผูฝาฝนกฎหมาย โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงภาษี
และการคายาเสพติดซึ่งมกีารนําเงนิที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายฝากไวในบัญชีธนาคารตาง 
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ประเทศจึงไมสามารถกระทาํได9 ทําใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแกไขปญหาดังกลาวโดยเสนอราง
กฎหมายเขาสูการพิจารณาของสภา เมื่อวันที ่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1969 เขาสูการพจิารณาของสภา
ผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1970 ประกาศใชกฎหมายเมือ่วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.1970   
นอกจากนี้ในป ค.ศ. 1982    สภาคองเกรสไดปรับปรุงแกไขรัฐบัญญัติ การรายงานธุรกรรม
ตางประเทศและกระแสเงนิตรา (Currency and Foreign Transaction Reporting Act) โดย
กําหนดใหเอกชน ธนาคาร และสถาบนัการเงินอืน่ๆ  ตองรายงานการทําธุรกรรมทางการเงนิ ทัง้ใน
ประเทศ และตางประเทศตอรัฐบาลกลาง สําหรับการไมปฏิบัติตอบทบัญญัติดังกลาว   กฎหมาย 
Bank Secrecy Act ไดกําหนดมาตรการติดตามการฝากเงนิผานทางสถาบันการเงนิมีสาระสาํคญั
ดังนี1้0 
 

1. กําหนดใหสถาบันการเงนิตองรูจักลูกคาทีม่าติดตอทําธรุกรรมกับ หรือผานสถาบัน
การเงนิโดยลกูคาตองแสดงตนและที่อยูจริง ไมอนญุาตใหมีการเปดบัญชีโดยมกีารใชชื่อปลอม 
หรือใชนามแฝง 

2. กําหนดใหสถาบันการเงิน จัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางการเงินไวเปนเวลา 5 
ป ซึ่งมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหเปนไปตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดกําหนด 
(31 U.S.C มาตรา 5218 (2))  

3. กําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมทั้งบุคคลธรรมดารายงานขอมูลทางการเงนิ
ประเภทตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ 
 

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฉบับนี้จึงเปนความผิดเกี่ยวกับการทาํธุรกรรม 
ทางการเงินกับทางสถาบันการเงิน  รวมถึงตราสารทางการเงินทั้งสิ้น       มี ข อ น า สั ง เ ก ต ว า 
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสหรัฐนั้น มีอยูดวยกันหลาย
ฉบับมีวัตถุประสงคและวิธีการบังคับใชที่ประสานสอดคลองกัน   เชน การกําหนดใหเก็บรักษา

                                                  
 
9  U.S. Department of Justice, Investigation and Prosecution of Illegal 

Money: A Guide to The Bank Secrecy Act, (Drug Enforcement Administration, 1983), pp. 
1-2. 

10  U.S. Department of Justice, Investigation and Prosecution of Illegal 
Money Laundering: A Guide to the Bank Secrecy Act (Drug Enforcement Administration, 
1983), p.34 – 58. 
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บันทึกทางการเงินไว 5 ป รวมทั้งใหแสดงแหลงที่มา ปริมาณ และการเคลื่อนยายเงินตราของสหรัฐ 
ซึ่งสงภายในประเทศหรือออกนอกประเทศ หรือฝากในสถาบันการเงิน เพื่อประโยชนทางการ
สืบสวนทางอาญา และการดําเนินคดีของเจาหนาที่ฝายปราบปรามเพื่อแกปญหาในการที่
เจาหนาที่ปราบปรามประสบปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางธนาคารในหลายประเทศ 
 

3.4.1.3 Money Laundering Control Act  1986 (MLCA) 
สหรัฐอเมริกาไดชื่อวาเปนประเทศแรกในโลกที่กําหนดใหการฟอกเงิน (Money 

Laundering) เปนความผิดทางอาญาแยกออกมาโดยเฉพาะ (Specific Crime)11 เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม ค.ศ.1986 ประธานาธิบดี  Reagen ไดประกาศใชกฎหมาย The Anti-Abuse Act of 
1986 สวน H ตอน 1 ที่เรียกวา Money Laundering Control Act of 1986 ซึ่งในตอนแรกมุงหมาย
เพื่อตอตานปญหาการฟอกเงินที่ไดมาจากอาชญากรรมยาเสพติดเทานั้น แตตอมามีการปรับปรุง
ใหครอบคลุมถึงการฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดกฎหมายตามที่ระบุเฉพาะ (Specified 
Unlawful Activity) หรือ ความผิดมูลฐาน (Predicate Crimes) ทําใหการฟอกเงินเปนความผิด
อาญาของสหรัฐ โดยการฟอกเงินตองเปนการกระทําที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

1. กระทําโดยเจตนาเพื่อชวยเหลือในการฟอกเงนิที่ไดจากการประกอบอาชญากรรม  
2. เจตนากระทาํธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการจงใจละเลยไมกระทําการเกี่ยวกบัธุรกรรมที่มี

มูลคาเกนิกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึง่เกีย่วกับทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม  
3. เจตนาหลบเลีย่งไมปฏิบัติตามหนาที่ในการรายงานการทําธุรกรรม  

 
ทั้งนี้ ผูกระทาํตองมีเจตนา หรือรูวาเปนเงนิสกปรกซึง่ การรูหรือเจตนาในทีน่ี้

หมายรวมถึงการจงใจละเลยหรือไมกระทาํการดวย  
ดังนัน้ขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้จึงใชบังคับแกบุคคลทั่วไปและสถาบันการเงนิ 

สําหรับการโอนรายไดอันมชิอบดวยกฎหมาย  มีดังตอไปนี ้
  1. ความผิดมูลฐานที่กําหนดใน 18 U.S.C. มาตรา 1956 (7) (A) คือการกระทํา
ตามมาตรา 1961 (1) (RICO) ยกเวนบทที่ 31 เร่ืองการไมรายงานการโอนเงินไปตางประเทศไดแก 

- ความผิดเกีย่วกับการฆาตกรรม 

                                                  
 

11 Amy G. Rudnik, United States in Butterworths International Guide to Money 
Laundering Law and Practice, (London: Butterworth and Co (Publisher) Ltd., Richard 
Palour (Editor), 1995), p.236. 
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- ความผิดเกีย่วกับการลักพาตัว 
- ความผิดเกีย่วกับการพนนั 
- ความผิดเกีย่วกับการวางเพลิง 
- ความผิดเกีย่วกับการปลนทรัพย 
- ความผิดเกีย่วกับสินบน 
- ความผิดเกีย่วกับการขมขูกรรโชก 
- การคาวัตถุลามกอนาจาร 
- ความผิดเกีย่วกับการคายาเสพติดหรือยาอันตรายอื่น ๆ  

ซึ่งมีเปนความผิดภายใตกฎหมายแหงรัฐและมีโทษจําคุกมากกวา 1 ป 
 

2. ความผิดลกัษณะเฉพาะที่กําหนดใน 18 U.S.C. มาตรา 1956 (1996) 
- ความผิดเกีย่วกับการแสดงขอความเท็จ 
- ความผิดเกีย่วกับการลักลอบขนสินคาหนภีาษี 
- ความผิดเกีย่วกับการเคลื่อนยายสนิคาจากเขตศุลกากร 
- ความผิดเกีย่วกับการละเมิดทางอาญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ ์
- ความผิดเกีย่วกับการลักลอบขนสินคาเถือ่นทางอากาศ 
- ความผิดเกีย่วกับการฝาฝนกฎหมายคบคุมการสงอุปกรณการใชยา 
- ความผิดเกีย่วกับการฝาฝนกฎหมายควบคุมการสงออกอาวุธ12  

(มาตรา 1956 (7)  (B) (v) (i)  
- ความผิดเกีย่วกับการฝาฝนกฎหมายการบริหารจัดการการสงออก13 

(มาตรา 1956 (7) (B) (v) (ii) 
- ความผิดเกีย่วกับการฝาฝนกฎหมายเกีย่วกับอํานาจในภาวะฉุกเฉนิ

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
- ความผิดเกีย่วกับกฎหมายควบคุมการคากับชนชาติศัตรู 

 
3. การฝาฝนกฎหมายที่ไมไดระบุไวเฉพาะเจาะจงเปนประการอื่น 

                                                  
 

12  Section 38 of  “Arms Export Control Act” (U.S.C. Title 22  Sec.2778). 
13  C.F.R Parts 730-774. 
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  ความผิดบางประเภทที่ไมไดระบุและถือไดวาเปนความผิดมูลฐาน ถามีสวน
เกี่ยวของกับ “การนําเขาที่ฝาฝนกฎหมาย” ภายใต 18 U.S.C. มาตรา 545 (1996) เชน การบริการ
หรือการจําหนายสินคา ปลอมแปลง กฎหมายหามการนําเขาสัตว การขนสงระหวางมลรัฐซึ่ง
ทรัพยสินที่ถูกลักมา  
  4.นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังไดกําหนดคําจํากัดความของ “การกระทําอันมิ
ชอบดวยกฎหมาย” ในมาตรา 1956 (D) (7) ดังนี้ คือ  
 
  Specified Unlawful Activity (การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายที่กําหนดไว) 
คํานิยาม Specified Unlawful Activity ไดบัญญัติไวในมาตรา1956 (7)(D) ดังนี ้

(A) การกระทําใดหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความผิดตามขอหาที่กําหนดไวในมาตรา 1961 
(1) ของตอนนี้ เวนแตการกระทํานั้นกําหนดไวภายใตพระราชบัญญัติเงินตราและการรายงานการ
โอนเงินตางประเทศ 

(B) ใชบังคับแกการโอนเงนิซึ่งเกดิขึ้นทั้งหมดหรือบางสวนภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความผิดตอรัฐตางประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองการผลิต และการนาํเขาสินคา การขาย จาํหนายสาร
เสพติดตามพระราชบัญญัติควบคุมสารเสพติด 

(C) การกระทําใดๆ หรือการกระทําซึง่กอใหเกิดการประกอบธุรกิจทีผิ่ดกฎหมายอยาง
ตอเนื่อง ดังคํานิยามที่บัญญติัไวในพระราชบัญญัติควบคุมสารเสพติด มาตรา 408 หรือ 

(D) การกระทําความผิดขอหาตางๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 152 (เกี่ยวเนื่องกันการ
ซอนเรนทรัพยสิน การอางสิทธิเรียกรองและสาบานตัวที่เปนเท็จ การใหสินบน มาตรา 215 
(เกี่ยวเนื่องกับการใหคาคอมมิชชั่น หรือของขวัญในการขอกูยืม) มาตรา 500 ถึง 503 (เกี่ยวเนื่อง
กับความผิดฐานปลอมแปลง) มาตรา 541 (ความผิดเกี่ยวกับการจําแนกประเภทสินคาอันเปน
เท็จ) 542 (ความผิดเกี่ยวกับการนําสินคาเขามาโดยการแจงอันเปนเท็จ) 545 (ความผิดเกี่ยวกับ
การลักลอบนําสินคาเขามายังสินคาเขามายังสหรัฐ) 549 (ความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคา
ไปจากความดูแลของศุลกากร) มาตรา 641 (เกี่ยวเนื่องกับการลักทรัพย ยักยอก การกระทําที่ผิด
วัตถุประสงค โดยพนักงานธนาคารหรือลูกจาง) มาตรา 666 (เกี่ยวเนื่องกับการลักหรือใหสินบนใน
การเสนอโปรแกรมเพื่อรับเงินอุดหนุนจากมลรัฐ) มาตรา 793, 794 หรือ 798 (เกี่ยวเนื่องกับการ
จารกรรม) มาตรา 875 (เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมภายในรัฐ) มาตรา 1201 (เกี่ยวเนื่องกับการ
ลักพาตัว) มาตรา 1203 (เกี่ยวเนื่องกับการจับตัวประกัน) มาตรา 1344 (เกี่ยวเนื่องกับการฉอโกง
ธนาคาร) หรือมาตรา 2113 หรือมาตรา 2114 (เกี่ยวเนื่องกับธนาคารและการปลนทรัพยหรือลัก
ทรัพยในการใหบริการสาธารณะ) ของตอนนี้ มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกซึ่ง
อาวุธ (22 U.S.C. 2778) มาตรา 2 (เกี่ยวเนื่องกับการลงโทษทางอาญา) ตามพระราชบัญญัติการ
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บริหารการสงออก ค.ศ.1979 (50 U.S.C. App. 2401) มาตรา 203 (เกี่ยวเนื่องกับมาตรการบังคับ
ทางอาญา) ตามพระราชบัญญัติอํานาจในภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ) หรือมาตรา 
3 (เกี่ยวดวยการกระทําผิดในทางอาญา) ตามพระราชบัญญัติการคากับชาติที่เปนศัตรู (50 U.S.C. 
App. 3) 
 

จากคํานิยามของ “การกระทําอนัมิชอบดวยกฎหมายทีก่ําหนดไว” (Specified  
Unlawful Activity) จึงเห็นไดวา มาตรา 1956 ไดมีการระบุถึง “การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
ที่กําหนดไว” ที่เปนความผิดมูลฐานจากการกระทําความผิดทางศุลกากร ไดแก มาตรา 541 
(ความผิดเกี่ยวกับการจําแนกประเภทสินคาอันเปนเท็จ) 542 (ความผิดเกี่ยวกับการนําสินคาเขา
มาโดยการแจงอันเปนเท็จ) 545 (ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําสินคาเขามายังสินคาเขามายัง
สหรัฐ) 549 (ความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาไปจากความดูแลของศุลกากร) ซึ่งจะตองถูก 
ยึดทรัพยทางแพงตามที่บัญญัติไวใน Title 18 มาตรา 98114 
 

รายละเอียดของความผิดดังกลาวผูวิจัยไดกลาวไวในหัวขอเร่ือง  “กฎหมายและ
ความผิดทางศุลกากร” นอกจากนี้ความผิดมาตรา 1956 มีความเชื่อมโยงกับมาตรา 1961 ซึ่งเปน
กฎหมายที่ปองกันการกระทํามิจฉาชีพโดยมิไดกําหนดการกระทําความผิดเปนฐานความผิดแต
เพียงฐานใดฐานหนึ่ง แตนําเอาความผิดหลายๆ ฐานรวมเขาเปน “แบบแผนของการประกอบการ
มิจฉาชีพ” เพื่อที่จะไดตัวผูบงการในการกระทําความผิดแตละฐานที่แทจริงมาลงโทษ เพื่อทําให
การบังคับใชกฎหมายเปนผล และจากการศึกษารวบรวมพบวาความผิดมูลฐานตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดความผิดมูลฐานไวกวา 

                                                  
 

14  Title  18 U.S.C. § 981. Civil forfeiture (a)(1)   The following property is 
subject to forfeiture to the United States: (A) Any property, real or personal, involved 
in a transaction or attempted transaction in violation of section 1956, 1957 or 1960 of this 
title, or any property traceable to such property. (C)  Any property, real or personal, 
which constitutes or is derived from proceeds traceable to a violation of section 215, 
471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487,488, 501, 502, 510, 542, 
545, 656, 657, 842, 844, 1005, 1006, 1007, 1014, 1028, 1029, 1030,1032, or 1344 of this 
title or any offense constituting “specified unlawful activity” (as defined in section  
1956(c)(7) of this title), or a conspiracy to commit such offense. 
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200 ฐานความผิดมูลฐาน โดยการพิจารณาฐานความผิดจากความผิดที่เงินเปนปจจัยสําคัญ คือ 
ความผิดทางเศรษฐกิจ และผลรายของความผิดดังกลาว จะมีสวนทําลายสังคม เศรษฐกิจ 
ตลอดจนมนุษยชาต1ิ5  
 

นอกจากนีก้ารบัญญัติความผิดมูลฐานของสหรัฐตางจากกฎหมายไทย  เนื่องจาก 
เปนการบัญญัติที่ครอบคลุมคดีอาญาทั้งหมดโดยไมระบุบัญชีขอหา   แตอาจจะระบุวาเปน
คดีอาญารายแรง (felony) หรืออาจจะกําหนดเปนโทษขั้นต่ําหรือโทษขั้นสูง  สําหรับสหรัฐในTitle 
18  มาตรา 981  (a)(1)(B)(iii)  กําหนดใหทรัพยสินใด ๆ พึงตองถูกริบ/ยึดในทางแพงตามกฎหมาย
สหรัฐ ไดแก  ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษจําคุกตามกฎหมายสหรัฐมากกวา 1 
ป หากการกระทําความผิดนั้นเกิดในเขตอํานาจของสหรัฐ16   ดังนั้นความผิดศุลกากรสหรัฐทุก
ขอหาเปนความผิดมูลฐานฟอกเงินทั้งสิ้นเพราะเปนความผิดอาญารายแรง (felony)      การ
กําหนดความผิดมูลฐานโดยกําหนดตามประเภทของความผิดรายแรง (felony) หรือระวางโทษ
จําคุกมากกวาหนึ่งปนี้สอดคลองกับขอแนะนํา 40 ขอของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนิน
มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน  หรือ Financial Action Task Force (FATF)  ลาสดุเมือ่
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 เกี่ยวกับความผิดมูลฐานคือ ขอบเขตของความผิดทางอาญาของการ
ฟอกเงินในขอ 1 เกี่ยวกับความผิดมูลฐานนอกเหนือจากการกําหนดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดแลว   
  จากการศึกษาความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังกลาว จะเห็นไดวา มีกฎหมายที่สําคัญในการกําหนดความผิดมูลฐาน 3 ฉบับ แต Federal 

                                                  
 
15  จรัญ ภักดีธนากุล, บันทึกการประชุมคณะกรรมมาการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... สภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ 10 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2540. 

16  Title 18 มาตรา 981  (a)(1)(B)(iii)  (B) Any property, real or personal, within 
the jurisdiction of the United States, constituting, derived from, or traceable to, any 
proceeds obtained directly or indirectly from an offense against a foreign nation, or any 
property used to facilitate such an offense, if the offense—  (iii) would be punishable 
under the laws of the United States by imprisonment for a term exceeding 1 year, if the 
act or activity constituting the offense had occurred within the jurisdiction of the United 
States.   
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Crimes and Criminal Procedure นั้น อาจกลาวไดวามีลักษณะเปนบทกําหนดโทษซึ่งไมบงชี้
ความผิดมูลฐานอยางชัดแจง แตสําหรับกฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 (BSA) และกฎหมาย 
Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA) ทั้ง 2 ฉบับนี้ อาจกลาวไดวาไดกําหนด
ความผิดมูลฐานไว โดยเฉพาะ BSA ไดออกกฎหมายโดยรัฐไดมีเจตจํานง (Will) เพื่อพิสูจนทราบ
แหลงที่มาของเงิน ปริมาณและความเคลื่อนไหวของกระแสการเงินที่นําเขาหรือออกนอกประเทศ 
โดยความผิดมูลฐานของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับความลับของทางธนาคารโดย
เฉพาะเจาะจง สวน MLCA รัฐจะไมออกกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อเนนเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต
จะกําหนดความผิดมูลฐานในลักษณะกวาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมในเรื่องของการโอนเงินที่ไดมาจาก
การประกอบอาชญากรรม โดยผูกระทํานั้นตองมีเจตนาที่จะปกปดแหลงที่มาหรือเจาของเงินหรือ
การควบคุมการเงินหรือหลบเลี่ยงการรายงานการโอนเงินตามที่ไดกลาวมาแลว  
 
  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ   การกําหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายฟอก
เงินของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการกําหนดความผิดมูลฐานที่มีพื้นฐานมา
จากอาชญากรรมทางการเงินแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะกระบวนการในการสรางรายไดจาก
อาชญากรรมที่สําคัญ คือ ยาเสพติด การหลบเลี่ยงภาษี การกอการราย รวมตลอดถึงการประกอบ
ธุรกิจที่ผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง การกระทําความผิดอาญาที่รัฐไดกําหนดไว รวมตลอดถึง
ความผิดมูลฐานที่รัฐเห็นวาเปนภัยหรือคุกคามและเกี่ยวของทางการเงิน ซึ่งความผิดที่รัฐกําหนด
นั้น จะเห็นไดชัดเจนวา สวนใหญจะทําในรูปของขบวนการขนาดใหญและมีลักษณะที่สลับซับซอน
ยากตอการตรวจสอบ จึงไดออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวนั้น 
 
        3.4.1.4 กฎหมายและความผิดทางศุลกากร 

 กฎหมายและความผิดทางศุลกากรของสหรัฐจะมีลักษณะที่แตกตางกับกฎหมาย 
วาดวยศุลกากร คือ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ของไทย  คือ  กฎหมายศุลกากรของไทย
จะบัญญัติในสวนของพิธีการศุลกากร  เขตหรือพื้นที่ควบคุมศุลกากร  การปฏิบัติตามกฎหมาย
ความผิดตาง ๆ และโทษรวมอยูในพระราชบัญญัติศุลกากรทั้งสิ้น  สวนกฎหมายและความผิดทาง
ศุลกากรของสหรัฐนั้นในการบัญญัติกฎหมายจะแยกออกเปนสองสวนคือ  ในเรื่องระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติตาง ๆ  รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ อัตราอากร เขตควบคุมศุลกากร  ตลอดจนพิธี
การศุลกากรตาง ๆ จะบัญญัติไวใน United  State  Code   หรือ USC  Title  19  “Customs  
Duties” (รายละเอียดในภาคผนวก)    สวนฐานความผิดรวมถึงโทษของความผิดฐานตาง ๆ ไวใน 
Title 18  อาชญากรรมและวิธีพิจารณาทางอาญา  (Crimes  and  Criminal  Procedures )  Part  
1  Chapter  27   :  วาดวยความผิดทางศุลกากร  ต้ังแตมาตรา  541-553    ดังนี้ 
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USC. Title 18 Crime and Criminal Procedures 
 
  ฐานความผิดทางศุลกากรนั้นตามกฎหมายสหรัฐถือวาเปนอาชญากรรม

ตามที่ไดบัญญัติไวใน Title 18  “อาชญากรรมและกระบวนการทางอาญา”  (Crimes  and  
Criminal  Procedures )  Part  1 Chapter  27  : Customs   มาตรา 541-553  รายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรา 541 การนําสินคาเขามาโดยการจัดประเภทสินคาอันเปนเท็จ 

  ผูใดโดยเจตนา  ทําใหสินคาซึ่งนําเขามาในประเทศมีน้ําหนักที่นอยลงกวาที่เปน
จริง  หรือจําแนกหรือจัดประเภทสินคาเปนเท็จในเรื่องคุณภาพ  มูลคา  โดยการจายใหตํ่ากวา หรือ
ปริมาณนอยกวาจํานวนของอากรตามกฎหมายที่จะตองชําระ   
    

มาตรา 542 การนําเขาซึ่งสินคาโดยวิธีการแถลงอันเปนเท็จ 
  ผูใดนําเขาหรือนําเขา   หรือพยายามเขาหรือพยายามนําเขาในทางการคามายัง
สหรัฐซึ่งสินคาที่นําเขามาโดยการฉอฉล  บัญชีแสดงรายการสินคาอันเปนเท็จ  สําแดงเท็จ  
คําใหการเท็จ  หนังสือ   เอกสารเท็จ  หรือโดยวิธีการแถลงอันเปนเท็จ   ลายลักษณอักษรหรือวาจา 
โดยวิธีการปฏิบัติดําเนินการอันเปนเท็จหรือฉอฉล  หรือคํารองเท็จหรือฉอฉล  ทําการแจงอันเปน
เท็จในการสําแดงโดยไมมีเหตุอันควรเชื่อซึ่งความจริงของการแจงเชนนั้น  หรือจัดเตรียมจัดทํา   
การแจงเท็จเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ โดยไมมีเหตุอันควรเชื่อซึ่งความจริงแหงการแจงเชนนั้น  ไมวาสหรัฐ
จะไดหรืออาจจะไดรับคาอากรโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
  ผูใดกระทําความผิดโดยเจตนาตามพระราชบัญญัตินี้หรือโดยการละเลย  ไมวา
สหรัฐจะไดรับอากรตามกฎหมายจากการคาสินคานั้น  หรือตามบัญชีแสดงการสินคาดังกลาว  
การสําแดง คําใหการ  หนังสือ เอกสาร  คําแถลง  หรือถูกกระทบโดยการกระทําหรือการละเลย
เชนนั้นหรือไม 
 

มาตรา 543 การนําสินคาเขาในอากรที่ตํ่ากวากฎหมาย 
  ผูใดเปนเจาพนักงาน    เก็บภาษี  โดยเจตนายอมรับการนําเขาซึ่งสินคา  ภาชนะ  
หรือสินคาที่จายอากรต่ํากวาจํานวนตามกฎหมาย 
 

มาตรา 544 การนําสินคากลับเขามาอีกครั้ง 
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  หากสินคาใดที่เขามาในประเทศหรือขอคืนคาอากรสําหรับการสงออก  โดยมิได
จายอากรหรือ  โดยเจตนาเพื่อที่จะไดรับคาอากรที่ไดจายไปคืน   หรือจะไดรับคาอากรตามที่
อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงออก   หากสินคาดังกลาวไดถูกนําเขามาเทียบทา  ณ  ทีแ่หง
ใดในสหรัฐ  โดยปราศจากการดําเนินการนําเขาใหถูกตอง  สินคาดังกลาวถือวา ไดถูกนําเขามาใน
สหรัฐโดยผิดกฎหมาย 
 

มาตรา 545 การลักลอบสินคาเขามาในสหรัฐ 
  บุคคลใดโดยเจตนาและจงใจ  ลักลอบ  หรือนําเขาโดยไมเปดเผย หรือพยายาม
ลักลอบ  นําเขามายังสหรัฐซึ่งสินคาใดที่กฎหมายกําหนดใหมีการแจงบัญชีรายการสินคา  หรือ
ผานศุลกากรหรือพยายามผานศุลกากรโดยแจงรายการสินคาเปนเท็จหรือปลอมหรือฉอฉล
รายการสินคาหรือหรือเอกสารใด ๆ     เพื่อกระทําการฉอฉลสหรัฐ หรือ 
  ผูใดนําเขาโดยเจตนาหรือโดยฉอฉลซึ่งสินคาใด ๆ ที่ขัดกฎหมายหรือรับ  หรือ
ปกปดหรือซื้อ หรือขาย หรือกระทําการใด ๆ เปนการใหความสะดวกในการขนสง  การปกปดหรือ
ขายสินคาดังกลาวภายหลังการนําเขา  โดยรูวาสินคานั้นไดนําเขาหรือถูกนํามาในสหรัฐโดยขัดตอ
กฎหมาย 
 

มาตรา 546 การลักลอบสินคาไปยังตางประเทศ 
  บุคคลใดเปนเจาของเรือทั้งหมดหรือบางสวนของสหรัฐ  ซึ่งจางหรือมีสวนรวมหรอื
ยินยอมในการวาจางซึ่งเรือในวัตถุประสงคลักลอบหรือพยายามลักลอบหรือชวยเหลือการลักลอบ
สินคาใด  เขามายังอาณาเขตของรัฐบาลตางประเทศโดยละเมิดกฎหมายที่ใชบังคับในประเทศนั้น  
หากภายใตกฎหมายของรัฐบาลตางประเทศดังกลาวนั้นกําหนดโทษ  หรือกําหนดใหริบสําหรับการ
ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรของสหรัฐ  และประชากรหรือผูมีภูมิลําเนาหรือนิติบุคคลของ
สหรัฐเปนผูควบคุมหรือมีสวนรวมในสาระสําคัญเปนสวนใหญในการควบคุมเรือดังกลาวไมวา
โดยตรงหรือออม  ไมวาความเปนเจาของในหุนหรือในทางอื่น  และการยินยอมใหใชเรือนั้นใน
วัตถุประสงคดังกลาว   และบุคคลที่พบบนเรือที่จางมาดังกลาวซึ่งไดมีสวนรวม หรือชวยเหลือใน
การกระทําอันมีวัตถุประสงคดังที่กลาวไวเบื้องตน 
 

มาตรา 547 การฝากสินคาในอาคารที่อยูในเขตชายแดนประเทศ 
  ผู ใดรับหรือฝากสินคาในอาคารที่อยูบ ริเวณชายแดนระหวางสหรัฐและ
ตางประเทศ หรือขนสินคาขามชายแดนดังกลาวโดยละเมิดกฎหมาย 
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มาตรา 548 เคลื่อนยายหรือบรรจุสินคาในคลังสินคา 
  ผูใดปกปด  เคลื่อนยาย  บรรจุหีบหอใหมซึ่งสินคาที่ผูกมัดไวในคลังหรือดัดแปลง
แกไขโดยฉอฉล  ทําใหบุบสลาย ลบ เครื่องหมายใด ๆ หรือจํานวนที่ประทับไวบนหีบหอของสินคา
ที่ฝากไวในคลังสินคาดังกลาว 
 

มาตรา 549 การเคลื่อนยายสินคาไปจากความดูแลของศุลกากร  ทําลายตราประทับ
หรือผนึก 
  ผูใดโดยปราศจากอํานาจ  ประทับ หรือผูกมัด  ตราประทับของศุลกากร  ตรึง 
หรือทําเครื่องหมาย หรือประทับตรา ผนึก  หรือทําสัญลักษณเปนตราประทับของศุลกากร  ตรึง   
หรือทําเครื่องหมายบนเรือ  พาหนะ  คลังสินคา หรือหีบหอ  หรือ 
  ผูใดโดยปราศจากอํานาจ  จงในเคลื่อนยาย ทําใหเสียหาย  ทําใหเปนอันตราย 
บุบสลาย  ตราประทับศุลกากร  ตรึง ทําเครื่องหมายลงบนเรือ  พาหนะ  คลังสินคา หรือหีบหอที่
บรรจุสินคาหรือสัมภาระทัณฑบนในความดูแลของศุลกากรหรือ 
  ผูใดโดยทุจริต     เขาไปยังคลังสินคาทัณฑบน  หรือเรือ หรือพาหนะ ที่จอดหรือตู
ขนสินคาทัณฑบน  โดยมีเจตนามิชอบที่เคลื่อนยายไปซึ่งสินคา  สัมภาระ  หรือโดยมิชอบดวย
กฎหมายเคลื่อนยายสินคาหรือสัมภาระในเรือ  พาหนะดังกลาว จากคลังสินคาทัณฑบน  หรือใน
ความดูแลหรือควบคุมของศุลกากรหรือ 
  ผูใด รับ หรือขนถายสินคาหรือสัมภาระโดยมิชอบกฎหมายเคลื่อนยายจากเรือ
หรือพาหนะหรือคลังสินคาดังกลาว 
 

มาตรา 550 การอางสิทธิในการขอคืนคาอากรอันเปนเท็จ 
  ผูใดโดยเจตนา  จงใจ  ยื่นเอกสารอันเปนเท็จ  นําเขาโดยฉอฉล  หรืออางสิทธิใน
การจายซึ่งขอคืน  เงินที่จายคืนให  ขอคืนคาอากรการสงออกซึ่งสินคา  หรือโดยเจตนาหรือจงใจ 
ทําหรือยื่นคําใหการอันเปนเท็จ  รายการยอ  บันทึก  ใบรับรอง  เอกสารอื่น ๆ  เพื่อใหไดรับการจาย
หรือเงินคืน  เงินที่จายไป  ขอคืนอากร ในการสงออกสินคามากกวาที่มีสิทธิตามกฎหมาย 
 

มาตรา 551 การปกปด  ทําลายใบรายการสินคา หรือเอกสารอื่น 
  ผูใดโดยจงใจ ปกปดหรือทําลายใบรายการสินคา  หนังสือ  เอกสาร เกี่ยวกับการ
นําเขามายังสหรัฐ  หลังจากที่นายตรวจสั่งโดยผูทําหนาที่เก็บอากรของเขตนั้นหรือ   
  ผูใดปกปดหรือทําลาย ไมวาเวลาใด ซึ่งรายการสินคา  หนังสือ หรือเอกสารโดย
วัตถุประสงคเพื่อทําลายพยานหลักฐานในการบรรทุกโดยฉอฉล 
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มาตรา 552 เจาพนักงานใหความชวยเหลือในการนําเขาซึ่งสิ่งลามกหรือหนังสือหรือ
วัตถุตองหามตามกฎหมาย 

ผูใดเปนเจาพนักงาน  ตัวแทน  ลูกจางของสหรัฐ  โดยเจตนา  ชวยเหลือหรือ
สนับสนุนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการละเมิดบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการนําเขา  การ
โฆษณา  การซื้อขาย  การจัดแสดง  การสงหรือรับส่ิงลามกทางไปรษณีย  หรือการตีพิมพเผยแพร  
หรือโดยผานตัวแทน   หรือหนังสือใด ๆ   หรือหนังสืออานเลน  เอกสาร  ขอเขียน  การโฆษณา  
หนังสือเวียน  การพิมพ  รูปภาพ   การวาดเขียนหรือรูปภาพซึ่งพรรณนาหรือแสดงออกที่เปนการ
แนะนําหรือสนับสนุน  การกบฏ  การกอจลาจล ตอสหรัฐ  การตอตานผลบังคับของกฎหมายสหรัฐ  
หรือมีเนื้อหาขมขูคุกคามชีวิต  การทําอันตรายตอรางกายแกบุคคลใดในสหรัฐ หรือแมแตการทํา
แทง   วัตถุใดที่นําไปใชในการดังกลาว  หรือนําไปใชโดยวิธีการอันเลวราย ผิดศีลธรรม หรือมี
แนวโนมวาจะนําไปใชในทางที่ผิดศีลธรรม   
 

มาตรา 553 การนําเขาหรือสงออกซึ่งพาหนะยานยนตซึ่งถูกลักขโมย  หรืออุปกรณ
รถยนต เรือ  อากาศยาน   

(a) ผูใดโดยเจตนา  นําเขาหรือสงออกหรือพยายามนําเขาหรือสงออก 
(1) ยานยนต  อุปกรณรถยนต หรือเรือหรืออากาศยาน หรือชิ้นสวนของยาน

ยนตหรืออุปกรณรถยนตหรือเรือหรืออากาศยาน  โดยรูวาถูกลักขโมยมา 
(2) ยานยนต  อุปกรณรถยนต   หรือชิ้นสวนของยานยนตหรือเรือหรืออากาศ

ยาน โดยรูวาเลขทะเบียนของพาหนะดังกลาวถูกเคลื่อนยายไป  หรือถูก
ลบ หรือไดมาโดยการใหสินบนเจาพนักงานหรือโดยดัดแปลงมา  

   
3.4.1.5 หนวยงานบังคับใชกฎหมายศุลกากรที่สําคัญ 

 
1. U.S. Customs Service 

ในการรวมรัฐตาง ๆ เขาเปนประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 4 มีนาคม 1789  จากนั้นตอมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 1789  หนวยงานศุลกากรของ
สหรัฐคือ U.S. Customs Service  เปนหนวยงานลําดับแรก ๆ ที่เร่ิมปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง 
ในชวงเวลาดังกลาว   สหรัฐซึ่งเปนประเทศใหมอยูในสภาวะเสี่ยงตอการลมละลาย  จึงมีความ
จําเปนที่จะตองการแกปญหาดังกลาว   โดยในสมัยสภาของคองเกรสและประธานาธิบดี 
Washington มีการกําหนดใหทําการเก็บภาษีอากรการนําเขาสินคา   หนวยงานนี้จึงมีอํานาจและ
เร่ิมทําหนาที่ในการเก็บภาษีศุลกากรตาง ๆ   ในชวงปแรก ๆ ของการปฏิบัติงาน  ศุลกากรเก็บ
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อากรไดกวา 2 ลานเหรียญ   แมในป 1913 มีการแกไขในเรื่องอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีรายได  แตภาษีศุลกากรก็ยังคงเปนแหลงรายไดหลักของรัฐบาลกลาง 
  ในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดในการ
ลักลอบหนีศุลกากร  แมศุลกากรจะยึดสินคาตองหามผิดกฎหมายไดจํานวนมากแตผูลักลอบก็
พยายามหาชองทางตาง ๆ ในการลักลอบเพื่อนําเขาซึ่งของผิดกฎหมายอยูเสมอ   ในขณะที่
เจาหนาที่ของรัฐมีจํานวนนอยมากในการทําหนาที่ปกปองดูแลชายแดนซึ่งกวางใหญไพศาลกวา
พันไมลของสหรัฐ   ความขัดแยงประกอบกับกําไรจํานวนมหาศาลจากสินคาผิดกฎหมาย  ทําให
ศุลกากรสหรัฐตองเผชิญกับปญหาการทุจริตอยางมาก 
  ในชวงที่มีการทําสงครามตอสูกับยาเสพติดในสมัยของประธานาธิบดี  Regan  
Bush  และ  Clinton  องคกรอาชญากรรมยาเสพติดจากทั่วโลกไดทําการทาทายตออํานาจหนาที่
ของเจาหนาที่และรัฐบาล   White House Office of National Drug Control Policy  ประเมินวา
ในป 1998  เจาหนาที่ไดทําการยึดโคเคนกวา 120 เมตริก  เฮโรอีน 1580 กิโลกรัม  แตเจาหนาที่มี
จํานวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับจํานวนของยาเสพติดที่ถูกลักลอบนําเขามาในสหรัฐ      การ
ทุจริตเปนหนึ่งในหลาย ๆ ปจจัยที่อธิบายไดถึงเหตุที่ผูลักลอบยังคงสามารถประสบความสําเร็จใน
การกระทําความผิดลักลอบอยู    การทุจริตในระบบศุลกากรสหรัฐทําใหมีปริมาณยาเสพติด
ไหลเวียนเขาสูสหรัฐเปนจํานวนมาก     นอกจากปญหาการเสพติด   ศุลกากรยังตองเผชิญหนากับ
ตอความทาทายในการตอสูกับ การกอการราย  การเติบโตของการคาโลก  การเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วของความตกลงทางการคาและภาระดานรายไดที่เปนงบประมาณของรัฐบาลกลาง 
  กวาศตวรรษทีศุ่ลกากรเปนหนวยงานที่จัดเก็บรายไดมาเปนงบประมาณในการ 
สนับสนุนรัฐบาลและสาธารณูปโภคหลักของรัฐที่สําคัญ   เชน  ในการสราง City of Washington 
D.C.  ประภาคารตาง ๆ กองทัพสหรัฐและสถาบันศึกษาทางทหารเรือ  กระทั่งการปลดหนี้แกรัฐ
ในชวงป 1835    จึงเห็นไดวา ศุลกากรสหรัฐมีหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบมากมาย  การดูแลหนวยงาน
รัฐอ่ืน ๆ รวมถึงหนวยงานดานทะเบียนราษฎร  ทหารผานศึก  หนวยรักษาชายฝง และสถาบัน
มาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ    
  ปจจุบันศุลกากรสหรัฐอยูภายใตกระทรวงการคลัง   มีหนาที่สําคัญคือการ
รับผิดชอบการดูแลเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑ
ตาง ๆ  เพื่อเก็บอากรรายได     ควบไปกับการบังคับใชกฎหมาย   หมายความวาดูแลใหมีการ
นําเขาและสงออกที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อใหไดอากรตามที่กฎหมายกําหนด    และดูแลใหมีการ
บังคับใชกฎหมายตาง ๆ อยางถูกตอง   นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาที่ในการ 
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 -ยึดของผิดกฎหมาย   รวมถึงยาเสพติดและสิ่งเสพติด   ตลอดจนจับผูกระทําความผิด
และบุคคลที่เกี่ยวของในการลักลอบหรือมีพฤติการณฉอฉลอ่ืน ๆ ตามกฎหมายศุลกากร 
 -ดําเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับบุคคล  กระเปาเดินทาง  ไปรษณียตาง ๆ  
 -ปกปองธุรกิจและทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐโดยบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองกันการคาสินคาที่ผิดกฎหมาย 
 -ปกปองสวัสดิภาพและความมั่นคงของสหรัฐ    โดยบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการนําเขา
และสงออกอันเปนการตองหาม  ตองจํากัด   รวมถึงการฟอกเงิน  และการสงออกผลิตภัณฑ
จําพวกอาวุธ 
 -รวบรวมขอมูลการนําเขา-สงออกเพื่อวัตถุประสงคการทําขอมูลดานสถิติทางการคา
ระหวางประเทศ 
  นอกเหนือกฎหมายศุลกากรของสหรัฐเองแลว    เจาหนาที่ศุลกากรสหรัฐยังตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอื่นอีกกวา 400 เร่ือง  จากหนวยปราบปรามอื่นๆ ประมาณ 40 หนวยที่
ศุลกากรสหรัฐมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ  เชน  การสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของกลุม
ผูกอการราย 17    ศุลกากรสหรัฐจึงถือวาเปน  “หนวยงานบังคับใชกฎหมายเบื้องตนในการปองกัน
ชายแดนของประเทศ”  ที่มีเขตอํานาจครอบคลุมทั้งอากาศ  พื้นดิน และทะเล  หนวยงานพิเศษใน
การสืบสวนของศุลกากรสหรัฐเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่สําคัญ ๆ และรวมถึงการฟอก
เงิน  การลักลอบนํายาเสพติดเขาประเทศ  ส่ือหรือวัตถุลามก  การสงออกอาวุธและระบบ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธที่ใชในการตอสูทางทหาร   การสืบสวนที่สําคัญดานอื่น ๆ ไดแก  การฉอ
ฉลทางพาณิชย  เชน การสืบสวนบุคคลที่นําเขาสิ่งทอโดยผิดกฎหมายจากตางประเทศ  เพื่อ
แขงขันกับระบบโควตาการนําเขาของสหรัฐ    
   
  ปจจุบันศุลกากรสหรัฐยังคงเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐบาลกลาง  ในป 1999  
มีการจัดเก็บรายไดเขาสูกระทรวงการคลังประมาณ 22.1 รอยลานเหรียญ   ซึ่งจัดเปนลําดับสอง
รองลงมาจากภาษีของ Internal Revenue Service (IRS)     
 
 2. Customs and Border Protection  (CBP) 
  Customs and Border Protection  หรือ  (CBP) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม  
โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2003     ในหนวยงานดังกลาวมีพนักงานเจาหนาที่จํานน
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มากไมวาจะเปนสายลับ  สุนัขตํารวจ  เจาหนาที่ตรวจชายแดน  ผูเชี่ยวชายดานการคา  เปนตน  
โดยรวบรวมมาจากหนวยงานสําคัญ ๆ คือ Department of Agriculture ,  The Immigration and 
Naturalization , Border Patrol , U.S. Customs Service  เปนการรวบรวมหนวยงานตาง ๆ ที่
ดูแลเกี่ยวกับชายแดนเปนการจัดรูปแบบใหมและปรับปรุงวิธีการจัดการเกี่ยวกับชายแดนโดย
รัฐบาลสหรัฐ   เพื่อใหหนวยงานดังกลาวรับผิดชอบดูแลชายแดนของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาเดิม  

 ความรับผิดชอบและปฏิบัติการที่สําคัญอันดับแรกของ Customs and Border 
Protection   คือการปองกันผูกอการรายและอาวุธในการกอการรายที่จะนําเขามายังสหรัฐ  
ปฏิบัติการสําคัญนี้เปนไปเพื่อปรับปรุงดานความปลอดภัย  ณ  ชายแดนของอเมริกา  และทาเรือ
ขาเขาและยังเปนการขยายเขตความปลอดภัยออกไปจากชายแดนในทางลักษณะกายภาพเพื่อให
ชายแดนของสหรัฐเปนดานสุดทายในการปองกันตนเอง  และยังรับผิดชอบในการจับกุมบุคคลผู
พยายามจะเขามายังสหรัฐโดยผิดกฎหมาย  สินคาตองหามอื่น ๆ  การเก็บอากรขาเขา  การบังคับ
ใชกฎหมายการคาสหรัฐ   หนาที่ในการปองกันผูกอการรายและอาวุธในการกอการรายที่จะนําเขา
มายังสหรัฐ  การนํายาเสพติด  สินคาตองหามตามกฎหมาย ปองกันผลประโยชนทางการเกษตร
และ เศรษฐกิจ จากสัตวและโรคอันตรายที่จะนําเขาประเทศ    
  
 3. Immigration and Customs Enforcement   (ICE) 
  Immigration and Customs Enforcement   หรือ  (ICE) เดิมใชชื่อวา 
Investigation and Criminal Enforcement (ICE)  เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย    Department 
of Homeland Security   (DHS)   เปนการรวบรวมหนวยงานตาง ๆ ใหมีอํานาจหนาที่ในการ
บังคับใชกฎหมาย  และหนวยงานที่สืบสวนสอบสวนของ , U.S. Customs Service, The 
Immigration and Naturalization, Federal Protection Service,  Federal Air Marshall Service  
นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานสืบสวนของ Border and Transportation Security Directorate 
(BTS)  ในการดูแลความมั่นคงตามชายแดนและพิทักษปกปองการขนสง  ทั้งนี้  ICE  ให
ความสําคัญในการบังคับใชกฎหมายเขาเมืองและกฎหมายศุลกากร  กฎหมายวาดวยอากาศและ
ทะเล  
  ปฏิบัติการที่สําคัญของ Immigration and Customs Enforcement    คือ เปน
หนวยงานสืบสวนที่ใหญและสําคัญที่สุดของ   Department of Homeland Security   ซึ่งรวม
หนวยงานสําคัญ ๆ ในการบังคับใชกฎหมายไดแก  กฎหมายคนเขาเมือง  กฎหมายศุลกากร  
กฎหมายความมั่นคงทางอากาศ  เพื่อสืบหาการจูโจม  โจมตี  ปองกันการละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยแหงชาติ    ในการทํางานปองกันสหรัฐและประชาชน  สินคาที่เขามายังหรือออกไปจาก



 109

สหรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันการแพรหลายของอาวุธทําลายลาง เชน การลักลอบอาวุธ
ยุทโธปกรณ  เทคโนโลยี  วัตถุดิบ  ระบบการขนสง  ส่ิงอื่นใดที่เกี่ยวกับอาวุธในการทําลายลาง  
  อํานาจหนาที่และขอบเขตการใชกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน    เนื่องจาก
หนวยงานดังกลาวของศุลกากรสหรัฐมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตั้งแตการสืบสวนสอบสวน  
จับกุมจนถึงกระทั่งสงฟองคดีไปยังศาล   ซึ่งจะตางกับศุลกากรไทยที่มีอํานาจในการทาํความตกลง
ระงับคดีตามระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร  ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติศุลกากรที่ให
พนักงานศุลกากรมีอํานาจเปรียบเทียบปรับระงับคดี    หากผูกระทําความผิดไมประสงคทําความ
ตกลงระงับคดีก็ไมอาจเปรียบเทียบไดตองสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเพื่อสงตอให
พนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอไป     ในการ
สืบสวนคดีความผิดนั้นเรื่องหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงานนี้  เชน  ความมั่นคงแหงชาติ  การ
ลักลอบนําคนเขา-ออกประเทศ  อาชญากรรมทางการเงิน   สิทธิมนุษยชน   อาชญากรรมทาง
ทรัพยสินทางปญญาและการฉอฉลทางพาณิชย   อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  การสงออกและ
การลักลอบสินคาตองหามตามกฎหมาย   
  ในการสืบสวนบุคคลและองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลักลอบในของ
ผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะนําเขามายังสหรัฐ  ภารกิจหนึ่งที่สําคัญคือการขัดขวางองคกร
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการลักลอบซึ่งรวมถึงการติดตามรอยและการยึดเงินหรือกําไรที่ไดจากการ
กระทําผิดกฎหมาย    ในแตละป  ของผิดกฎหมายมีมลคาสูงกวาหนึ่งรอยลานเหรียญ  ที่เขามายัง
ชายแดนของประเทศ  เชน สินคาปลอม  อุปกรณไฟฟาที่ผิดกฎหมาย ยาสูบผิดกฎหมาย  วัตถุ
โบราณ  สัตวปา  หนังสือ-ส่ือลามกและยาเสพติด  องคกรนี้เปนหนวยงานแรกในการบังคับใช
กฎหมายในการสืบสวนการลักลอบยาเสพติดโดยองคกรอาชญากรรม และวิธีการที่จะขจัดการ
ลักลอบนําสินคาผิดกฎหมายเขามายังชายแดนสหรัฐ    วิธีการในการลักลอบรวมถึงการใชเรือเร็ว  
ตูคอนเทนเนอร  อากาศยาน  รถบรรทุกโดยสาร  เรือขนสงพาณิชยและการลักลอบโดยคน18 
  จากการศึกษาพบวาอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานทาง
ศุลกากรสหรัฐนั้นนอกจากจะดูแลเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
และกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อเก็บอากรรายได     ควบไปกับการบังคับใชกฎหมายซึ่งมุงเนนการควบคุม
และปราบปราม ดูแลใหเกิดความเรียบรอยและปลอดภัยในการนําเขา-สงออกซึ่งบุคคลหรือส่ิงใด 
ๆ ตามกฎหมาย   ยังมีหนวยงานที่เกี่ยวกับศุลกากรในหลาย ๆ หนวยงานที่สําคัญของสหรัฐ    และ
การบังคับใชกฎหมายยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบังคับปฏิบัติงาน   ไดแก      กฎหมาย
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วาดวยคนตางดาวและการแปลงสัญชาติ ( Title 8)   กฎหมายวาดวยธนาคารและการธนาคาร 
(Title 12)  กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร (Title 13)  กฎหมายวาดวยการพาณิชยและ
การคา (Title 15)  กฎหมายวาดวยอาชญากรรมและกระบวนการทางอาญา (Title 18)  กฎหมาย
วาดวยอาหารและยา (Title 21)  กฎหมายวาดวยการความสัมพันธกับตางชาติ (Title 22)    
กฎหมายวาดวยรายไดรัฐ (Title 26)  กฎหมายวาดวยศาลและกระบวนการยุติธรรม (Title 28)   
กฎหมายวาดวยเงินและการเงิน (Title 31)    กฎหมายวาดวยการเดินเรือ   และการบิน (Title 33)    
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร (Title 35)   กฎหมายวาดวยบริการไปรษณีย (Title 39)    กฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข (Title 42)  กฎหมายวาดวยการขนสงทางทะเล (Title 46)  กฎหมายวาดวย
การขนสง (Title 49)   กฎหมายวาดวยสงครามและการปองประเทศ (Title 50)  และ ความรวมมือ  
สนธิสัญญา  ธรรมนูญ  หรือความตกลงระหวางประเทศ  เปนตน  
 
   3.4.2 ประเทศออสเตรเลีย 
   ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีศูนยกลางทางการเงินที่เจริญกาวหนาประเทศ
หนึ่งของโลก 19   โดยเฉพาะโครงสรางของเขตทางการเงินและสภาพภูมิศาสตรเอื้ออํานวยตอ
กิจกรรมที่ผูกระทําความผิดมักนําเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดดังกลาวไปใชจาย  หรือทําการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อปกปดการกระทําความผิด   และเพื่อหาผลประโยชนเพิ่มข้ึน    ดวยเหตุนี้
รัฐบาลจึงไดออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นใชบังคับ   
รวมทั้งใหมีอํานาจในการปราบปรามการคายาเสพติด  การคาของเถื่อน  องคกรยาเสพติดที่เขาสู
ออสเตรเลีย   ทั้งนี้ไดมีการออกกฎหมายศุลกากร (Customs  Act)  ข้ึนเปนฉบับแรกเมื่อป ค.ศ. 
1901   และยังไดพัฒนาใหเปนประเทศผูนําตัวอยางในการควบคุมการแพรหลายของการฟอกเงิน
ไปยังประเทศตาง ๆ โดยการออกกฎหมายทั้งกฎหมายภายในประเทศและผานทางรัฐบาล
ออสเตรเลีย   ทั้งนี้ไดเขาเปนสมาชิกขององคกร FATF และยังไดใหสัตยาบันตอการประชุม
ยาเสพติดขององคการสหประชาชาติ (UN Narcotic Convention)  และยังไดรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศตาง ๆ อีกหลายองคกร   ซึ่งในป ค.ศ. 1987  ประเทศออสเตรเลียไดมีการบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด  (The  Proceed  of  Crime  Act)  ซึ่งทําใหเปนประเทศ
แรกในเอเชียที่มีกฎหมายยึดทรัพยประกาศใช   และทําใหการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเปน

                                                  
 
19  ไชยยศ  เหมะรัชตะ, “มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน”, วารสารนิตติศาสตร  ปที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2539) หนา 50.   



 111

ความผิดอาญา    โดยประเทศออสเตรเลียไดออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีอยูดวยกัน  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก 
 

 3.4.2.1  Custom Act ค.ศ. 1901 
กฎหมายฉบับนี้ในสวนของการกําหนดหลกัเกณฑใหรัฐมีอํานาจในการยึดรายได 

ซึ่งมทีี่มาจากการซื้อขายยาเสพติด ไมวารายไดนั้น จะเปนเงนิสด เชค็ หรือทรัพยสินใด ๆ ก็ตาม   
รวมทัง้ใหอํานาจศาลในการสั่งปรับไดสูงเทาผลประโยชนที่ไดรับจากการซื้อขายยาเสพติด  ดังนี ้
 

มาตรา 229 A กําหนดวา รายไดที่มาจากการซื้อขายยาเสพติดใหยึดได    (รายได
ใหหมายความรวมถึง เงินสด เช็ค และทรัพยสินที่ไดมาจากการซื้อขายยาเสพติด เปนตน) 
 
  มาตรา 243 ใหอํานาจศาลสั่งปรับไดสูงเทากับผลประโยชนที่ไดรับจากการซื้อ
ขายยาเสพติด  

  อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มิไดกําหนดถึงความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ไวโดยตรง   เพียงแตตรากฎหมายเพื่อรองรับในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกลาว 

 

  ฐานความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร 

พระราชบัญญัติศุลกากรของประเทศออสเตรเลีย หรือ Customs Act of 1901 มี 
โครงสรางของตัวบทกฎหมายดังนี้ 
  สวนที่ 1 บทบัญญัติวาดวยการริบทรัพย (มาตรา 228-230) 
  สวนที่ 2 บทบัญญัติวาดวยโทษ (มาตรา 231-243) 
  สวนที่ 3 บทบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับสินคาที่เปนสิ่งเสพยติด  

(มาตรา 243A-S) 
  สวนที่ 4 บทบัญญัติวาดวยโทษในการทําเอกสารปลอม (มาตรา 243T-V) 
 

สวนที่  2 -  โทษ 
รวมกันโดยมีวัตถุประสงคอันมิชอบดวยกฎหมาย 

ม.  231 (1)  บุคคลตั้งแต 2 คนหรือกวานั้น รวมกันกระทําการอันมีวัตถุประสงค    
(a) นําเขาอันเปนการตองหาม 
(b) ลักลอบ  หรือ 
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(c) ขัดขวางการจับกุมหรือชวยเหลือผูซึ่งถูกจับกุม  เนื่องจากการนําเขาอันเปนการตองหาม
หรือสินคาลักลอบ 

(d) หากความผิดที่กระทําไมเกี่ยวกับสินคาที่เปนยาเสพติด  มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 
(e) หากความผิดที่กระทําเกี่ยวกับสินคาที่ส่ิงเสพติด (Narcotics) โทษตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา 235 
 
การใหสินบนเจาพนักงาน-โทษ 

ม. 232 ผูใด  
(b) ให  หรือรับรองวาจะใหหรือเสนอหรือสัญญาวาจะใหหรือรับรองวาจะใหสินบนหรือรางวัล

หรือขอตกลงใด ๆ ในการจับแกเจาพนักงานเพื่อใหเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่
หรือโดยขูเข็ญหรือโดยใหสัญญาใด ๆ เพื่อจูงใจเจาพนักงานใหชวยบุคคลใดไมตองรับโทษ
หรือรับโทษนอยลง 
เปนความผิดที่ดําเนินคดีทางอาญาและจะมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
 
ใหความชวยเหลือแกสินคาที่ถูกจับและตอสูขัดขวางเจาพนักงาน 

ม. 232 A ผูใด 
(a) ใหความชวยเหลือแกสินคาที่ถูกจับหรือกอนหรือหลังการจับกุม  ทําใหเสียหาย  ทําลาย

สินคาหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อปองกันมิใหมีการจับกุม  หรือเพื่อพิสูจนความผิดใด ๆ 
หรือ 

(b) ตอสู      ขัดขวางเจาพนักงานหรือบุคคลซึ่งชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่มี
โทษปรับไมเกิน  500 เหรียญหรือจําคุกไมเกิน 2 ป 

 
ลักลอบและนําเขา-สงออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ม.  233  (1)   บุคคลจะตองไม 
(a) ลักลอบสินคาใด ๆ  หรือ 
(b) นําเขาอันเปนการตองหาม  หรือ 
(c) สงออกอันเปนการตองหาม 
(d) ขนถายหรือครอบครองกรรมสิทธิ์โดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาลักลอบหรือ

นําเขาหรือสงออกโดยมิชอบ 
 
ม. 233 (1AA)   บุคคลผูฝาฝนอนุมาตรา (1) เปนความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรานี้ 
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 (a) กรณีความผิดตาม (1) (a) หรือ (1) (d ) มี่เกี่ยวกับสินคาที่ถูกลักลอบ  ตามที่บัญญัติ
โดยอนุมาตรา 233 AB (1)  
 (B) ในกรณีอ่ืน ๆ   ตามที่บัญญัติไวโดยอนุมาตรา 233 AB (2)  
 
ม. 233  A  (1) นายเรือหรือกัปตันเครื่องบินตองไมใชเรือหรือเครื่องบินหรือยินยอมใหใช  ในการ
ลักลอบหรือสงออกหรือขนถายสินคาอันเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้ 
 
ม. 233 A (2) บุคคลผูฝาฝนอนุมาตรา (1) เปนความผิดมีโทษตามมาตรานี้ 
  (a)  กรณีความผิดที่กระทําเกี่ยวของกับสินคาที่เปนสิ่งเสพติด  มีโทษตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 235 

(b)  กรณีความผิดที่กระทําไมเกี่ยวของกับสินคาที่เปนสิ่งเสพติด  มีโทษ 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  233AB(1) หรือ 

(c) ในกรณีอ่ืน ตามที่บัญญัติโดยอนุมาตรา 233 AB(2) 
 
มาตรา 233 AB  (1) ความผิดที่มีโทษตามอนุมาตรานี้  โทษสําหรับความผิดคือ 
  (a) กรณีที่ศาลสามารถกําหนดจํานวนอากรซึ่งตองชําระแกของที่ลักลอบมา
นั้นไดนํามาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

(i) กรณีที่วันกระทําความผิดปรากฏแกศาลหรือ 
   (ii) กรณีที่วันกระทําความผิดไมปรากฏแกศาลใหนับแตวันที่ยื่นฟอง 
   โทษปรับไมเกิน 5 เทาของคาอากรดังกลาวและไมนอยกวา 2 เทา หรือ 
  (b) กรณีที่ศาลไมสามารถกําหนดจํานวนอากรใหปรับไมเกิน 50,000 เหรียญ 
  (2) ความผิดที่มีโทษตามอนุมาตรานี้  โทษสําหรับความผิดคือ 
  (a) กรณีที่ศาลสามารถกําหนดมูลคาของสินคาที่เกี่ยวของกับความผิด โทษ
ปรับไมเกิน 
   (i) 3 เทาของมูลคาสินคาหรือ 
   (ii) ไมเกิน 50000 เหรียญ 
   ซึ่งจํานวนที่มีมูลคามากกวา หรือ 

(b) กรณีที่ศาลไมสามารถกําหนดมูลคาสินคามีโทษปรับไมเกิน 50,000 เหรียญ 
 

มาตรา  233  B (1)  บทบัญญัติเร่ืองการกระทําความผิดเกี่ยวกับสินคาที่เปนสิ่งเสพติด 
(3) บุคคลผูกระทําความผิดตามอนุมาตรา (1) แหงมาตรานี้มีโทษตามม. 235    
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ม.  234 (1)  บุคคลจะตองไม 

(a) หลีกเลี่ยงการขําระคาอากรซึ่งตองจาย    
(b) ขอรับเงินคาภาษีซึ่งตนมิไดเสียคืน 
(d) จงใจหรือประมาทเลินเลอ 

(i) ขอความอันเปนเท็จหรือทําให ผิดหลงในลักษณะของวัตถุ อันมี
ลักษณะเฉพาะ 

(ii) ละเลยไมแจงแกเจาพนักงานเปนเหตุใหผิดหลง 
(g) ไมตอบคําถามหรือทําเอกสารแกเจาพนักงาน 
(h) ขายหรือเสนอขายสินคาซึ่งนําเขาโดยตองหามหรือลักลอบ 

 
ม. 234 (2)  บุคคลผูฝาฝนอนุมาตรา (1) เปนความผิดมีโทษดังนี้ 
  (a) กรณีความผิดที่ฝาฝน (1)(a)  
   (i) กรณีที่ศาลกําหนดคาอากรสินคาที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี  หากสินคา
นั้นนํามาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน   
    (A) ต้ังแตวันที่กระทําความผิดซึ่งศาลไดรูถึงการกระทําความผิด 
    (B) ศาลมิไดรูถึงวันที่กระทําความผิด  ใหนับจากวันที่ไดทําการ
ดําเนินคดีแกความผิดนั้น 
   (ii)  กรณีที่ศาลไมอาจกําหนดจํานวนอากรปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ 
  (b) ความผิดตาม(1)(b)โทษปรับไมเกิน 5 เทาของเงินคาอากร และไมนอย
กวาสองเทาของจํานวนดังกลาว 
  (c) ภายใตมาตรา 234(3) ความผิดตาม(1)(d) ปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ 
  (d) ความผิดที่ฝาฝนอนุมาตรา (1)(g) หรือ (h)โทษปรับไมเกิน 1,000 เหรียญ 
 
ม. 234 (3)  บุคคลผูกระทําความผิดตาม(1)(d)ในการทําหนังสือแจง หรือละเลยการแจง   

ภายในอัตราจํานวนอากรที่ตองจายสําหรับสินคาดังกลาว  ศาลอาจกําหนดใหปรับสําหรบั
ความผิดดังกลาวไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือสองเทาของอากรที่ตองจายแกสินคาดังกลาว 

 
ม.  234 A   (1)เขาไปในสถานที่หรือเรือหรืออากาศยานหรือทาเทียบเรือโดยไมมีอํานาจ 

บุคคลหรือผูโดยสารอื่นใดซึ่งยังไมลงจากเรือหรือลงจากเรืออากาศยานแลวโดย
ปราศจากอํานาจ      บุคคลนั้นจะตองไม  
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(a) เขาไปหรืออยูในสถานที่ซึ่งเจาพนักงานกําหนดใหเปนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดไวในมาตรา 234 AA 

(b) เขาไปหรืออยูใน 
(i)  เรือ  
(ii)        เครื่องบิน 
(iii) ทาเทียบเรือหรือสวนของทาเทียบเรือ 

ในขณะตรวจสอบกระเปาเดินทางของผูโดยสารตามวัตถุประสงคแหงกฎหมายนี้ไมวาจะ
ลงจากเรือหรืออากาศยานแลวหรือไม   หรือสวนใดของเรือหรือทาหรือสวนหนึ่งของทาเรือ 
โทษปรับ  1,000 เหรียญ 

 
ม. 234 AB ฝาฝนคําสั่งหามใชกลองหรือเครื่องบันทึกเสียง 

(1)  เจาพนักงานอาจสั่งใหบุคคลใด  รวมถึงผูโดยสารไมวาจะลงจากเรือหรือเครื่องบิน     
      แลวหรือไม 

(a) ละเวนการใชกลองหรือเครื่องมือใด ๆ ในการบันทึกเสียงในสถานที่ที่ใช
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่กําหนดไวในมาตรา 234 AA (2) 

(b) ละเวนการใชกลองหรือเครื่องมือใด ๆ ในการบันทึกเสียงในสถานที่ซึ่ง
เปนสวนของเรือ  ในเวลาที่ตรวจสอบกระเปาเดินทางของผูโดยสารตาม
วัตถุประสงคแหงกฎหมายนี้  ทั้งที่ลงหรือยังไมลงจากเรือหรือเครื่องบิน 

      (3) หากไมมีเหตุอันสมควร   บุคคลจะตองปฏิบัติตามที่เจาพนักงานแจงตาม (1)  
โทษปรับ 1,000 เหรียญ 

 
ม. 234  AC ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของรหัสประจําตัว(identifying numbers)  และเลข
ประจําตัว (PIN numbers)    โทษปรับ 5,000 เหรียญ 
 
ม. 235 ความผิดเกี่ยวกับสินคาที่เปนสิ่งเสพติด (Narcotics) 
 (1) (b) ความผิดที่มีโทษตามที่บัญญัติโดยมาตรานี้  โทษสําหรับความผิดนี้คือปรับไมเกิน 
2000 เหรียญหรือ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 (2) ภายใตอนุมาตรา (3) และ (7)  
  (a) บุคคลผูกระทําความผิดฝาฝนมาตรา 231 (1)  233A  หรือ 233B1 และ 
  (b) ความผิดที่มีโทษตามที่บัญญัติตามมาตรานี้   
  (c) หากเปนที่พอใจแกศาลวา 
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   (i )  สินคาที่เปนสิ่งเสพติดดังกลาวเกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
    (A) เปนสารเสพติดในปริมาณที่มีไวเพื่อการพาการพาณิชย และ 
    (B) ประกอบดวยปริมาณของสารเสพติดดังกลาวไมนอยกวา
ปริมาณที่มีไวเพื่อการพาณิชย  
   (ii) สินคาที่เปนสิ่งเสพติดดังกลาวเกี่ยวของกับการกระทําความผิด  
สินคาดังกลาวประกอบดวยปริมาณของสารเสพติดที่ไมนอยกวาปริมาณที่มีไวเพื่อจําหนาย และ
ในคดีกอนศาลไดเคย 
    (A) ตัดสินใหบุคคลในคดีความผิดอื่น ซึ่ง เปนความผิดตอ
บทบัญญัติที่อางถึง (a)  ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาที่เปนสิ่งเสพติดอื่น ซึ่งประกอบดวยปริมาณของสาร
เสพติดไมนอยกวาปริมาณที่มีไวเพื่อจําหนายในขณะที่ความผิดไดกระทําลง  หรือ 
    (B) ไดมีการวินิจฉัยความผิดในคดีที่บุคคลนั้นไดกระทําความผิด
ดังกลาว  โดยยังไมมีคําตัดสินของศาล 
มีโทษจําคุกตลอกชีวิต  หรือตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 
  (d) เมื่อเปนที่พอใจแกศาลวาสินคาที่เปนสิ่งเสพติดที่เกี่ยวของในการกระทํา
ความผิดประกอบดวยจํานวนของศาลเสพติดที่ไมนอยกวาปริมาณสารเสพติดที่มีไวเพื่อจําหนาย 
แตไมถึงขนาดที่บัญญัติไวใน (c) 
   (i) หากสารเสพติดเปนสารเสพติดอื่นที่นอกเหนือจาก canabis  โทษปรบั
ไมเกิน 100,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน  25  ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
   (ii) หากสารเสพติดเปน canabis canabis  โทษปรับไมเกิน 2,000 
เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน  2  ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
  (e) กรณีอ่ืนโทษปรับไมเกิน 2,000 เหรียญหรือจําคุกไมเกิน 2 ปหรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
ม. 236 ความผิดฐานชวยเหลือหรือสนับสนุนผูกระทําความผิด 
 
ม. 237 ความผิดฐานพยายาม 
 
ม. 239  โทษสําหรับความผิดทุกฐานกฎหมายกําหนดใหมีการยึดทรัพยสินดวย 
 
ม. 240  เอกสารทางการพาณิชยซึ่งตองเก็บรักษาไว 
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  (1)   บุคคลซึ่งเปนเจาของสินคาที่นําเขามาตองเก็บรักษาเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในสินคานั้น   หรือเกี่ยวกับการครอบครองกอนหนานั้น หรือหลังจากนั้น  หรือ
วัตถุประสงคในการนําเขามา    โทษปรับ  1,000  เหรียญ 
 
ม. 240 A   การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินคาภาษีคืน 
โทษปรับ 1,000 เหรียญ 
 

3.4.2.2 Proceed  of  Crime  Act  1987 
  ไดกําหนดหลกัเกณฑดังนี ้
   (1) ใหอํานาจศาลสั่งยึดทรพัยสินที่ใชหรือเกี่ยวกับการกระทาํความผิด 
   (2)  ใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถขออํานาจศาล  ส่ังใหสถาบันการเงินสงขอมูลของ
บุคคลใดใหแกเจาหนาที่ตํารวจนั้น   เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อวาขอมูลซึ่งอยูที่สถาบันการเงิน
นั้น   แสดงวาบุคคลนั้นกําลังหรือกําลังจะกระทําหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิดขอหารุนแรง 
(Serious  Offence)  อันไดแก  การคายาเสพติด   การรวมกันฉอโกง (Organize Fraud)  การ
หลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน    หรือแสดงวาบุคคลนั้นไดรับหรือกําลังจะไดรับผลประโยชนไมวา
โดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําความผิด 

(3) ใหสถาบันการเงินตองทําการเก็บรักษาหลักฐานธุรกรรมทางการเงิน   
(Financial  transaction  document)  ไวอยางนอย 7 ป 

(4) ใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถขอหมายคนจากศาลได  หรือใหขอหมายคน 
จากศาลโดยทางโทรศัพทไดในกรณีมีเหตุเรงดวน   หากเจาหนาที่ตํารวจเชื่อวา   ผูใดมีทรัพยสินซึ่ง
ไดมาจากการกระทําความผิด (Tainted  Property)  ไวในครอบครอง 

(5) บทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน  ในกรณีที่ผูกระทํา 
ความผิดเปนบุคคลธรรมดา  ปรับไมเกิน 200,000 เหรียญ  หรือจําคุกไมเกิน 20 ป  หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ใหปรับไมเกิน 600,000 เหรียญ 
 
   จะเห็นไดวา  ตามกฎหมาย Proceed  of  Crime  Act  1987  ก็มิไดกําหนด
เกี่ยวกับความผิดมูลฐานในการกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน   แตไดกําหนดถึงการใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งไดแก  ศาล   เจาหนาที่ตํารวจ  พรอมทัง้
ไดกําหนดบทลงโทษแกบุคคลที่พยายามชวยเหลือ  ยุยง  จัดหา  ยักยายถายเททรัพยสิน   ชวย
ผูกระทําความผิดใหพนจากการถูกลงโทษดวย  
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   อยางไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ไดยกตัวอยางการกระทําความผิดขอหาขั้นรุนแรง 
(Serious  Offence) ไวใน Sect. 7 Meaning of ''serious offence''  อันไดแก  การคายาเสพติด    
การรวมกันฉอโกงซึ่งทําเปนขบวนการ    การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร     จึงสรุปได
วาความผิดมูลฐานของการฟอกเงินตามกฎหมายฉบับนี้ คือการกระทําความผิดขอหาขั้นรุนแรงโดย
เกลื่อนกลืนไปกับมาตรการการใชอํานาจของรัฐในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
  3.4.2.3  Financial  Transaction  Report  Act  1988  

กฎหมาย Financial  Transaction  Report  Act  1988 หรือที่เดิมเรียกวา Cash 
Transaction  Report  Act  ซึ่งไดมีการเปลี่ยนชื่อในป ค.ศ. 1988 เพื่อใหเปนที่เขาใจกันวา 
กฎหมายฉบับนี้มีหลักการครอบคลุมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท ไมจํากัดถึงทรัพยสินใน
ลักษณะที่เปนเงินสดเทานั้น   โดยใหรายงานธุรกรรมประเภทตาง ๆ  ไดแก  ธุรกรรมเงินสดปริมาณ
มาก  หรือเกินกวา  10,000  เหรียญสหรัฐ  (Significant  Cash  Transactions)  ธุรกรรมที่นาสงสัย 
(Suspect  Transactions)  และคําสั่งใหโอนเงินระหวางประเทศ (International Funds Transfer  
Instructions) กฎหมายฉบับนี้ มีหลักการครอบคลุมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท และมี
การกําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินมีหนาที่รายงานคําสั่งการโอนเงินระหวางประเทศ  และ
เปนหนาที่ของหนวยงาน     โดยกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณในการใชเปนเครื่องมือในการสืบสวน
สอบสวนการกระทําความผิดตางๆ เชนการหลีกเลี่ยงภาษี การกระทําความผิดตามกฎหมาย
หุนสวนบริษัท    การฟอกเงินจากการคายาเสพติดและจากองคกรอาชญากรรม เปนตนงาน 
Australian Transaction  Report  and analysis Center (AUSTRAC)                                 
                      นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีการรายงาน และการแสดงตนของลูกคาสถาบัน
การเงินไว ซึ่งระบบดังกลาว มีผลบังคับใชต้ังแตป ค.ศ. 1990 อีกทั้งยังหามการเปดหรือการ
ดําเนินการทางบัญชีเงินฝาก กับธนาคารหรือผูประกอบธุรกิจการเงินอื่นๆ โดยใชชื่อปลอม โดยผู
ประกอบธุรกิจการเงินนั้น มิไดหมายความเพียง ธนาคาร สหภาพเครดิต และสมาคมการกอสราง 
เทานั้น แตหมายความรวมถึงผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย นายหนา ผูคาทองแทง สถานคาสิโน 
เจามือรับแทงมา และสถานที่เลนการพนัน เปนตน   ซึ่งขอหามดังกลาวนั้น ไดมีผลบังคับใชต้ังแตป 
ค.ศ. 1988  เปนตนมา    นอกจากนั้น ผูที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน จะไดรับแนวทาง
ปฏิบัติโดยสมาคมธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หรือไดรับแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เปน
หนังสือเวียน เปนระยะ ๆ ซึ่งออกโดย AUSTRAC ที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่นาสงสัย และ
กระบวนการเปดบัญชี    เปนตน   จึงเปนกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐในการสืบสวนเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินทั้งในและนอกประเทศทุกประเภท      พรอมกับชวยรัฐในการสืบสวนโดยไมมี
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การมุงเนนหรือกําหนดความผิดมูลฐานในการกําหนดความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแตอยางใด 
 
   3.4.2.4 Telecommunications  Act  1991 

กฎหมาย Telecommunications (Interception) - Amendment Act 1987 นัน้     
เปนกฎหมายที่เพิม่อํานาจในการติดตาม และรับทราบขาวสารทางอุปกรณส่ือสาร    ซึ่งเดิมนั้น
หนวยงานที่จะปฏิบัติหนาทีน่ี้ไดคือ Australian Federal Police   สําหรับความผิดเกี่ยวกบั
ยาเสพติดบางประการเทานัน้ แตตอมากฎหมายฉบับนี้กาํหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถขอ
หมายศาลเพื่อดักฟงทางโทรศัพทไดเฉพาะในคดีที่สําคัญๆ เชน คดีฆาตกรรม ยาเสพติด การลักพา
ตัว การหลบเลี่ยงภาษี Serious Fraud หรือ Serious Revenue เปนตน กฎหมายฉบับนี้มิได
กลาวถึงความผิดที่ถือเปนความผิดมูลฐานโดยตรงแตกาํหนดใหความผิดหรือคดีสําคัญๆ จะตอง
ไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเพือ่ตรวจสอบหาขอมูลและปองกัน พรอมทั้ง
รับทราบขอมลูที่จําเปนในการปองกนัและปราบปรามการกระทําความผดิเชนกนั 
   จากการศึกษากฎหมายดังกลาวของประเทศออสเตรเลียดังกลาว จะเห็นไดวา 
กฎหมายของประเทศออสเตรเลียสวนใหญจะมุงเนนไปในดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน โดยการออกกฎหมายที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐเปนสวนใหญ มิไดมุงเนนถึง
การกําหนดลักษณะหรือความผิดของอาชญากรรม แตก็ยังมีขอสังเกตวากฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลียไดกําหนดถึงการกระทําความผิดที่เปนขอหารุนแรง (serious offence) พรอมกับมีการ
ยกฐานความผิด คือ การคายาเสพติด การเลี่ยงภาษี เปนตน จึงอาจกลาวไดวา ความผิดมูลฐาน
ของประเทศออสเตรเลีย จึงหมายถึงความผิดที่เปนลักษณะการกระทําความผิดขอหารุนแรงแตก็
ไมไดกําหนดโดยเฉพาะเจาะจง เพียงแตกําหนดไวในลักษณะครอบคลุมกวาง ๆ  แตทั้งนี้ยังหมาย
รวมถึงความผิดในลักษณะที่เปนอาชญากรรมรุนแรง (Serious Crime) ซึ่งปจจุบันคือความผิด
อาญาที่มีระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ปข้ึนไปในการพิจารณาวาความผิดอาญาใดบางที่ถือเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 



บทที่ 4 
 

วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายและแนวทางในการแกไข 
ความผิดมูลฐาน 

 
ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 วารูปแบบการลกัลอบสงหรือนําเงินเขา/ออกนอก 

ประเทศมีทั้งรูปแบบตัวเงินที่นําติดตัวออกไป    หรือรูปแบบธนาคารนอกระบบหรือธนาคารใตดิน 
(underground banking  หรืออาจเรียกวา “โพยกวน”)  หรือโดยผานธนาคาร ที่ผูวิจัยได
ยกตัวอยางการกระทําความผิดในรูปแบบดังกลาวประกอบในหัวขอดังตอไปนี้ 
 
4.1 ปญหาการบงัคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศลุกากร : 
กรณีการลักลอบการนําเงินเขา-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย(Illegal Currency 
Smuggling) 
 
 4.1.1 การสงหรือนําเงินเขา/ออกนอกประเทศโดยผานธนาคาร 
 

กรณีของบริษัท ธนทรัพยทว ีจํากัด กับพวก หรือที่รูจักกนัในชื่อคดี นางรสริน ชอ 
ประดิษฐ ซึ่งมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการสงหรือนําเงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศ
ไทยโดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัด
ออกไปนอกประเทศไทยอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยมีการรูปแบบการกระทําซึ่งจะกลาว
โดยยอคือ  

นางสาวสุมาลี ศรีตานีและนางรสริน ชอประดิษฐและบุคคลที่เกี่ยวของ โดย
สําแดงรายการวัตถุประสงคในแบบ ธ.ต.4 ไมถูกตองตรงตามความจริง และยื่นเอกสารหลักฐานใบ
แจงโอนเงินเขา (CREDIT ADVICE/RECEIPT SET) ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่เคย
ไดใชยื่นในการขอซื้อเงินตราตางประเทศเพื่อชําระเงินกูที่นําเขาแลวซ้ําอีก กับยื่นเอกสารหลักฐาน
ใบแจงโอนเงินเขา (ADVICE FOR INWARD REMITTANCE) ของธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ที่แทจริง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ในระหวางวันที่ 10 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2543 บริษัทธนทรัพยทวี 

จํากัด โดย นางสาวสุมาลี ศรีตานี และโดยนางรสริน ชอประดิษฐ ไดขอซื้อและสงออกเงินตรา
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ตางประเทศไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง เบลเยี่ยม อิสราเอล สวิสเซอรแลนด สิงคโปร จีน 
และฝรั่งเศส กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับอนุญาต โดยแจงรายการแบบ 
ธ.ต.4 ตอเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
ตัวแทนรับอนุญาต โดยระบุวาวัตถุประสงควาคืนตนเงินกู เงินกูนําเขา ซึ่งนางสาวสุมาลี ศรีตานี 
และนางรสริน ชอประดิษฐ ลงลายมือชื่อรับรองวารายการที่ระบุไวถูกตองตามความเปนจริงและ
ประทับตราบริษัท ธนทรัพยทวี จํากัด จํานวน 319 คร้ัง รวมเปนเงินจํานวน 89,608,343.65 
เหรียญสหรัฐ 

 
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2541 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 บริษัท อิสเทิรน ปโตร 

เพาเวอร จํากัด โดยนายพิเชษฐ ชอประดิษฐ และโดยนายพิเชษฐ ชอประดิษฐ และนางรสริน ชอ
ประดิษฐ ไดขอซื้อและสงออกเงินตราตางประเทศไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา, ฮองกง, 
สวิสเซอรแลนด และสิงคโปร กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) และยื่นแบบ ธ.ต. 4 ตอเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินผานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยระบุวัตถุประสงควาคืนตนเงินกู 
เงินกูนําเขาซึ่งมีนายพิเชษฐ ชอประดิษฐ กับนางรสริน ชอประดิษฐ ลงลายมือชื่อรับรองวารายการ
ที่ระบุไวถูกตองตามความเปนจริง และประทับตราบริษัท อิสเทิรน ปโตร เพาเวอร จํากัด จํานวน 
194 ครั้ง รวมเปนเงินจํานวน 60,938,500 เหรียญสหรัฐ 

 
ตอมาระหวางวันที่  30 มีนาคม  2542 ถึงวันที่  8 มิถุนายน  2543 บริษัท

รัตนโกสินทร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยนางสาวศรินทรรา มะหะหมัด ไดขอซื้อและสงออก
เงินตราตางประเทศไปยังประเทศฮองกง, สหรัฐอเมริกา และจีน กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับอนุญาต โดยแจงรายการแบบ ธ.ต.4 ตอเจาพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินผานธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนอนุญาต ระบุวัตถุประสงค
วาคืนตนเงินกูนําเขา และนางสาวศรินทรรา มะหะหมัด ลงลายมือชื่อรับรองวารายการที่ระบุไว
ถูกตองตามความเปนจริง และประทับตราบริษัท รัตนโกสินทร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 
109 คร้ัง รวมเปนเงินจํานวน 37,810,000 เหรียญสหรัฐ แตเมื่อระหวางวันที่ 17 มกราคม 2543 ถึง
วันที่ 8 มิถุนายน 2543 บริษัทรัตนโกสินทรฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน บริษัทฯ จากนางสาวศรินทรรา มะหะหมัด เปนนางรสริน ชอประดิษฐ 

 
จากขอเท็จจริงขางตน  จึงเปนการกระทําอันเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 กลาวคือ 
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การขอซื้อเงินตราตางประเทศกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใช

หลักฐานใบแจงโอนเงินเขา (CREDIT ADVICE/RECEIPT SET) ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ใบแจงโอนเงินเขา  (CREDIT ADVICE) ของธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 
(มหาชน) และใบแจงโอนเงินเขา (ADVICE FOR INWARD REMITTANCE) ของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบแลว พบวาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ไมเคยออกเอกสารหลักฐานใบแจงโอนเงินเขา (ADVICE FOR INWARD 
REMITTANCE) ใหแกบริษัท ธนทรัพยทวี จํากัด เพราะบริษัทดังกลาวไมเคยนําเงินตรา
ตางประเทศมาขายใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แตอยางใด อันเปนการสําแดงรายการและ
ยื่นเอกสารหลักฐานปลอม เพื่อใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริงและ
ถูกตอง เปนเหตุใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อรับรองในคําของ และรายงาน
แบบ ธ.ต.4 และขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไปโดยไมจําเปนและไมเหมาะสม อันเปน
การฝาฝน ขอ 4 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 15 วรรคสอง ขอ 16 ของประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกธนาคารพาณิชยในฐานะตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 19 มีนาคม  2534 
และขอ 10 ของประกาศเจาพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 1 เมษายน 2534 

 
หลังจากที่บริษัททั้งสามไดคืนเงินกูใหเจาหนาที่ตางประเทศแลว บริษัททั้งสาม

แจงรายการใชวัตถุประสงคในการขอซื้อเงินตราตางประเทศตอพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน โดยผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบ ธ.ต.4 ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง 
กลาวคือ ไดแจงวามีวัตถุประสงคเพื่อชําระหนี้เงินกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไดเคยนําเขา
ในประเทศไทย และขายใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไปแลว ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) จึงไดขายเงินตราตางประเทศใหตามวัตถุประสงคดังกลาว แตบริษัททั้งสามกับพวก
นําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนไมตรงกับที่ไดแจงตอพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดยผาน
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับอนุญาต ตามแบบ ธ.ต.4 อันเปนการฝาฝน 
ขอ 8 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 13 ที่แกไขเพิ่มเติมขอ 15 วรรคทาย ขอ 16 (2) ของประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 19 มีนาคม 2534 และขอ 
9 ของประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 1 เมษายน 2534 

ดังนั้นการรวมกันฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศคําสั่งดังกลาว
ของบริษัททั้งสามและบุคคลที่เกี่ยวของ จึงเปนการกระทําความผิดฐานรวมกันใชเอกสารหรืออาง
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เอกสารดังกลาวเพื่อหลอกลวงใหธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หลงเชื่อวามีธุรกรรมกูเงินจาก
ตางประเทศจริง เปนเหตุใหธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขายและสงออกหรือโอนเงินตรา
ตางประเทศออกนอกประเทศไทยใหบริษัทดังกลาวทั้งสิ้น 109 คร้ัง รวมเปนเงิน 37,810,000 
เหรียญสหรัฐ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และประชาชน และกระทําความผิดฐานรวมฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 
มาตรา 8 ทวิ การสงออกของตองจํากัดออกนอกประเทศ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 
มาตรา 27 อันเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 3 (7) และปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
264 และมาตรา 268 ประกอบมาตรา 83   
 

คดีนี้ เปนกรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายมีความเห็น
สอดคลองไปแนวทางเดียวกันวาการกระทําของจําเลยนอกจากเปนความผิดตามมาตรา 8 แลวยัง
เปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิ อีกดวยถือวาเปนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบศุลกากรอันเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินมาตรา 3(7)  นอกจากนี้ศาลยุติธรรมคืออาญากรุงเทพฯใต
ไดมีคําพิพากษาชั้นตนคดีแดงเลขที่ 1810/2547 เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2547  วาจาํเลย
มีความผิดตามฟองทุกขอรวมถึงมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน  และมาตรา 27 ตามกฎหมายศุลกากรดวย      จากคําพิพากษาดังกลาวในประเด็นการกระทาํ
ความผิดมาตรา 8 และ 8 ทวิมิไดกลาวโดยละเอียดในคําพิพากษาวาตามมาตรา 8 ทวิตองเปนการ
ฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวกับการนําเขา/สงออกเงินตรา ฯ โดยตรงหรือไม      
เนื่องจากในคําพิพากษาใหเหตุผลวา  “การใชหลักฐานในการแจงโอนเงินเขาซ้ําและปลอมเพื่อให
ไดไปซึ่งปจจัยชําระเงินตางประเทศโดยนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนและผิดเงื่อนไขในการไดไปซึ่ง
ปจจัยชระเงินตางประเทศ (ซึ่งมีการกําหนดใหตองปฏิบัติใหถูกตอง) เปนการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงเปนความผิดตามฟอง เมื่อนําเงินตราตางประเทศดังกลาวออกนอกราชอาณาจักรไม
ชอบจึงเปนความผิดฐานสงของออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต” (เปนความผิดตาม
กฎหมายศุลกากร) มิไดแยกวาการกระทําความผิดใดบางที่เปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิ ออก
จากการกระทําที่เปนความผิดตามมาตรา 8  แตเห็นวาหากมีการฝาฝนกฎกระทรวงฯ ตาม
กฎหมายนี้จะเปนความผิด  และเมื่อมีการนําเงินดังกลาวออกไปจึงถือวาเปนการลักลอบศุลกากร
จากคําพิพากษาดังกลาวพอสรุปไดวาศาลไมแยกวาการกระทําความผิดตามมาตรา 8 ทวิจะตอง
เปนการฝาฝนหรือละเลยกฎที่เกี่ยวกับการนําเขา/สงออกเงินตรา ฯ โดยตรงเทานั้น   แตก็มิไดกลาว
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ไวโดยชัดแจงวาตามมาตรา 8 ทวิจะหมายรวมถึงการฝาฝนหรือละเลยกฎเกณฑใด ๆ ก็ไดที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 
  อยางไรก็ดีผูวิจัยเห็นวาแมกรณีไมเกิดปญหาเนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายมีความเห็นไมแตกตางกัน   แตหากใชบรรทัดฐานในคดีการนํา
เงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรโดยไมผานสถาบันการเงินที่จะไดกลาวในหัวขอตอไปก็
จะเห็นไดวาในคดีนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายตางก็มีความเห็นไมสอดคลอง
กันวาการฝาฝนกฎเกณฑที่ออกตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในเรื่องการซื้อขาย
เงินตราโดยผิดกฎหมายแลวนําเงินดังกลาวออกตางประเทศเปนความผิดตามมาตรา 8ทวิหรือไม
เนื่องจากมิใชการฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่
เกี่ยวกับการนําเงินตราออกนอกประเทศโดยตรง  และศาลยกฟองความผิดตามมาตรา 8 ทวิจึงไม
เปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและไมเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   เกิด
ปญหาในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวของตามมา 
  

4.1.2 การสง /นําเงินผานธนาคารนอกระบบหรือธนาคารใตดิน   (underground 
banking  หรือ “โพยกวน”)  
 
  เร่ืองการใชโพยกวนแบงไดเปนสองมิติคือ การศึกษาโพยกวนในฐานะที่เปนเงิน
นอกระบบวาทําอยางไรสามารถใชชําระแทนเงินในการนําออกไปตางประเทศอยางไร  สวนมิติที่
สองคือการ เปนเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงิน    ซึ่งผูวิจัยจะได
ยกตัวอยางการใชโพยกวนในการสงหรือนําเงินเขา-ออกจากประเทศ   ในลักษณะเปนธุรกรรมทาง
การเงินนอกระบบชนิดหนึ่งลักษณะเปนการลักลอบนําเงินไมวาจะเปนเงินที่ไดจากการกระทําถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมายออกจากประเทศโดยไมทําใหเกิดหลักฐานในการเคลื่อนยายเงิน  โดย
อาจทําผานสถาบันการเงินหรือธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือวัตถุมีคา  หรือธุรกิจทองเที่ยว  
ทั้งนี้ไมเกี่ยวกับรูปแบบตราสารเปลี่ยนมือในระบบตามกฎหมายและไมตองทํารายงานการโอนเงิน  
เนื่องจากเปนการโอนเงินโดยใชเอกสารใด ๆ ก็ไดที่ไมระบุรายละเอียดใด ๆ ในการโอนจึงทําใหไมมี
หลักฐานในการตรวจสอบและเปนรูปแบบที่นิยมในการโอนเงินเขา/ออกประเทศ   จากรายงานของ 
Financial Action Task Force :  Money Laundering Typologies  1997-1998 ไดรายงานถึง
รูปแบบของการทําธุรกรรมทางการเงินที่นาสงสัยและใกลเคียงกับการใชโพยกวนหรือกระบวนการ
ของธนาคารใตดิน   ตัวอยางเชน  ธุรกิจรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา Exchange Office  ใน
รูปแบบดังนี้ 
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1) รับแลกเปลี่ยนเงินตราของตางประเทศ  
2) รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงินระหวางประเทศ เชน Traveler Cheque, 

Euro Cheque, Money Order, Personal Cheque   
3) การโอนเงินผานระบบโทรสารหรือระบบในทํานองเดียวกัน/Telegraphic Transfer 

Facility   มีตัวอยางดังนี้ Bureaux de Change  แถบเยอรมันเปนรูปแบบการลักลอบโอนโดยผาน
สถานรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินขนาดเล็ก    ,  Casa de Cambio  แถบสหรัฐและอเมริกาใตเปน
กระบวนการคาเงินเถื่อนสกุลเปโซโดยผานธนาคารเถื่อนเครือขาย (Parallel Bank) โดยผูคาจะ
กําไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนคาเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารเครือขายเอง  เพื่อนําเงิน
เขา/ออกโดยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐและการเสียภาษี , The Denomination Euro Bank 
เปนการลักลอบขนเงินโดยใชสกุลเงินยูโรที่ไมไดมีการรับรองความถูกตองตามกฎหมายของสภาพ 
ยุโรปเปนสื่อกลางในการใชโพยกวนขนเงินในระบบใตดิน  , Accounting Firm  โดยนําเงินที่ไดจาก
การกระทําความผิดไปซื้ออะไหลแลวสงออกไปขาย  และคิดคาบริการจากสินคาที่ขายใหลูกคา 
เงินคาบริการเปนการลักลอบขนเงินออกนอกประเทศรูปแบบหนึ่ง  , Alternative Remittance 
System  เปนการสงเงินโดยการซื้อโทรเลข (Telegraphic Transfer) ชําระเปนเงินสดหรือเช็ค หรือ
สงผานบริษัทขามชาติ (Trading Company) และก็จะทําการโทรสารแจงผูรับเงินปลายทางวาจะ
สงเปนเงินสกุลใดหรือเปนทองแทง เปนตน  , หรือนําเงินไปฝากกับรานคาและสถานรับซื้อขายเงิน 
(Bureaux de Change)  ที่เปนเจาของเดียวกันโดยรานคาจะออก “คูปอง” (Coupong) เทากับเงิน
ที่ฝาก  หนวยงานที่รับซื้อขายเงินที่ไดจากคูปองไปฟอกและฝากเงินนั้นไวในธนาคารที่รวมขบวน
ดวย  สวนเงินอื่น ๆ จะสงผานตลาดมืดหรือซื้อสินคาแพงและลักลอบขนสินคาขามประเทศเพื่อไป
ขายภายหลังดวย     แตวิธีการที่ใชกันเสมอไดแก  หนวยธุรกิจหนึ่งรับเงินสดจากลูกคาและโอนเงิน
ผานธนาคารไปยังบัญชีของบริษัทอีกแหงหนึ่งในตางประเทศ  ซึ่งจะทําการออกเงินสดใหแกผูรับ
เงินปลายทาง  เปนตน 

 
อยางไรก็ดี  กรณีโพยกวนนีไ้มอยูในบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ 

แลกเปลี่ยนเงิน  เนื่องจากกฎหมายนี้ไมครอบคลุมถึงวัตถุอ่ืน ๆ ที่ไมใชเงินตราหรือหลักทรัพยตาม
กฎหมาย  เชน  กระดาษหรือคูปอง    สวนกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรและพิกัดในเรื่องการลักลอบ
หรือหลีกเลี่ยง “ของ” แมกระดาษเปนของแตเศษกระดาษไมกี่ชิ้นที่ไมมีมูลคาไมเปนของมีอากรซึ่ง
ตองชําระ   จึงเปนชองทางใหอาชญากรใชในการนําเงินเขา/ออกประเทศหรือทําการฟอกเงิน    
   

4.1.3 การลักลอบนาํเงนิเขา/ออกนอกประเทศโดยไมผานสถาบันการเงนิ  
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เปนกรณีการกระทําความผิดที่มีการจับกุมไดบอยครั้งและเปนปญหาในการ 
บังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการลักลอบนําเงินเขา-ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย 
(Illegal  Currency Smuggling)  ก็คือการนําหรือสงเงินตราตางประเทศออกจากประเทศไทย    
ในปจจุบันไมมีขอจํากัดหรือการควบคุมแตอยางใด    ดังนั้นผูใดที่มีความประสงคจะนําเงินตรา
ตางประเทศออกจากประเทศไทยก็สามารถทําไดโดยไมจํากัดจํานวนและไมตองขออนุญาตแต
อยางใด แตมีการควบคุมที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแทน โดยในสวนที่เกี่ยวกับ
การขอซื้อเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาตนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยก็ยังมิไดปลอย
ใหกระทํากันไดโดยเสรีดังเชนการนําเงินออกแตอยางใด แตยังคงควบคุมดูแลอยูบางถึงแมจะไม
เขมงวดมากเหมือนเชนในอดีตซึ่งรายละเอียดนั้นผูวิจัยไดกลาวแลวในเบื้องตน        ปญหา
ดังกลาวสืบเนื่องมาจากการตีความบทกฎหมายที่เกี่ยวของคือ  พระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2485   ซึ่งจําเปนตองพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับ
บุคคลอื่นนอกเหนือจาก ธนาคารรับอนุญาต  บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตและนํา
เงินตราตางประเทศดังกลาวนั้นออกไปนอกประเทศเปนการฝาฝนมาตรา  8 ทวิหรือไมซึ่งมีผลถึง
การพิจารณาวาการกระทํานั้นเปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกประเทศอันเปน
ความผิดตามมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   หรือเปนความผิดฐานลักลอบ
หนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   ซึ่งเปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามมาตรา 3 (7) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   หรือไม  จึงเปนประเด็นปญหา
สําคัญอันควรศึกษาวา     “การสงหรือนําหรือพยายามสงหรือนําหรือชวยเหลือหรือเกีย่วของในการ
สงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ  หรือหลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศออกไปนอก
หรือเขามาในประเทศไทย  โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้....”   หมายถึงการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  
ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ก็ไดที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 
2485  หรือจะตองเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งอัน
กําหนดไวเฉพาะเกี่ยวกับสงหรือนําออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยเทานั้น      และการนํา
เงินตราตางประเทศโดยฝาฝน ขอ 20 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13  ติดตัวออกไปนอกประเทศไทย 
เปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   พ.ศ. 2485  
หรือไม         ผูวิจัยจึงไดยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่งคดีที่เกิดขึ้นนี้มีความเห็นทางกฎหมายที่แตกตาง
กันอยางมาก โดยหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะหในกรณี
ประเด็นปญหาทางกฎหมายดังกลาวเบื้องตน   ดังตอไปนี้  
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กรณีศึกษา 
 
กรณีศึกษาที่ 1  
  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 มีการจับกุมนาย อ.ขณะเดินทางไปฮองกงและมีการ
ยึดเงินตราตางประเทศที่นําติดตัวออกไปไดแก ธนบัตรสกุลสหรัฐอเมริกา 92,000 ดอลลารและ
ธนบัตรสกุลญ่ีปุน 300,000 เยน จากคําใหการสรุปไดวาเงินตราตางประเทศดังกลาวเปนของตนที่
ไดรับซื้อจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาประเทศไทย  มัคคุเทศกและรานคาที่
จําหนายสินคาใหแกชาวตางประเทศและเก็บสะสมไว  ไดนําติดตัวออกไปยังฮองกงโดยมิไดผาน
พิธีการศุลกากรหรือรายงานการซื้อขายเงินตราตางประเทศตอเจาหนาที่ศุลกากรหรือเจาหนาที่
เกี่ยวของ  ทั้งนี้เพื่อจะซื้อสินคาและซื้อเงินตราสกุลฮองกงและนํากลับเขามาภายในประเทศไทย  
เจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดเห็นวาเปนการกระทําอันเปนความผิด
และทางสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความเห็นและกลาวหาวาบุคคลทั้งสอง
กระทําการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามขอ 3* ขอ 27** แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  ขอ 7*** ขอ 9**** แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ฯ  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 20 
 (พ.ศ. 2534)ฯ  ขอ 2*****  แหงประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง  การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินลงวันที่ 1 
เมษายน 2534    ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง  การควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน  

                                                  
 

*  ขอ3 หามมิใหบุคลใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ  เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

**  ขอ 27 หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจเปนตัวแทนซื้อเงนิ   เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตร ี

***  ขอ 7 หามมิใหบุคคลใดนอกจากธนาคารรับอนุญาต  บริษัทรับอนุญาตหรือ
บุคคลรับอนุญาต ทาํการซื้อขาย  ใหกูยืม  แลกเปลีย่น หรือโอนปจจยัการชําระเงนิตางประเทศ  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน ฯลฯ 

****  ขอ 9 นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งยกเวนโดยทั่วไปไว  หามมิใหบุคคลใดสง
หรือนําเงนิตราออกนอกประเทศ  เวนแตจะรับอนุญาตจากเจาพนักงาน ฯลฯ 

*****  ขอ 2 การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศตามเงื่อนไขตอไปนี้ ไมตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงาน  ตามขอ 9 แหงกฎกระทรวง 
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(ฉบับที่ 3 )   ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537  ขอ 15 *  แหงประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง คําสั่ง 
รัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต  ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2534   ประกอบกับขอ 8** ขอ 9 *** 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 

(1) การสงหรือนําเงินบาทออกนอกประเทศโดยธนาคารรับอนุญาตในจํานวนไม
เกินมูลคาของเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่ธนาคารในตางประเทศที่สงหรือนําเขามา
แลกเปลี่ยน 

(2) การสงหรือนําเงินบาทออกนอกประเทศไปยังประเทศเวยีดนาม หรือประเทศ
ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย ในจาํนวนไมเกิน 500,000 บาท 

(3) การสงหรือนําเงินบาทออกนอกประเทศนอกจากกรณีที่กาํหนดในขอ 1 และ
ขอ 2  ในจาํนวนไมเกิน 50,000 บาท 

*  ขอ 15 ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
ใหตัวแทนรับอนุญาตเรียกใหผูขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่เจาพนักงานกําหนด  เมือ่ตัวแทนรับ
อนุญาตตรวจสอบและพอใจวาเปนเอกสารหลักฐานทีแ่ทจริงและถกูตอง  ก็ใหขายหรือแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศนั้นได 

 (1) เพื่อลงทุนในกิจการที่ตางประเทศหรือใหกูยืมแกกิจการในเครือตามที่เจา
พนักงานกําหนดในตางประเทศเปนจํานวนไมเกินปละหาลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา
ตามอัตราตลาด  ฯลฯ 

**  ขอ 8 บุคคลใดขายเงนิตราตางประเทศทีไ่ดมาดวยประการอื่นอนัมิใชคาของที่
สงออกนาอกประเทศใหแกตัวแทนรับอนญุาตจํานวนเงนิกวา 5,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาตามอัตราตลาด  ผูนั้นตองแจงรายการตามแบบ ธ.ต. 3 ตอเจาพนักงานโดยผานตวัแทน
รับอนุญาตในขณะที่ขายเงนิตราตางประเทศดังกลาว 

***  ขอ 9 บุคคลใดซื้อเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน
นอกจากชําระคาของที่นําเขามาในประเทศหรือชําระคาของที่ส่ังจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่ง  โดยไมนําของเขามาในประเทศและมีจํานวนเกินกวา 5,000  ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาตามอัตราตลาด  ผูนั้นตองแจงรายการตามแบบ ธ.ต. 4 ตอเจาพนักงานโดยผานตัวแทน
รับอนุญาตในขณะที่ซื้อเงินตราตางประเทศดังกลาว 
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และขอ 10**** แหงประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน  ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534, ขอ 3***** ขอ 4******  แหง
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องคําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกบุคคลรับอนุญาต  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2543  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ.2485    จึงเปน
ความผิดตามมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินพ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ. 2469 ประกอบกับมาตรา  16และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่8) พ.ศ.
2482    คดีของนายอ. ถูกกลาวหาในชั้นพนักงานสอบสวนวาผิดตามมาตรา 8 , 8ทวิตามกฎหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและ มาตรา 27  ตามกฎหมายศุลกากรขณะนี้ไดขอระงับคดีและยก
ของกลางใหตกเปนของแผนดินคดีทางศุลกากรจึงระงับแลวคงเหลือแตความผิดตามกฎหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน    
 

                                                  
 
****  ขอ 10 บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนหรือถอนหรือกูยืมเงินตราตางประเทศกับ

ตัวแทนรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุขางทายนี้  ตัวแทนรับอนุญาตตองเรียกใหบุคคลนั้น
ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแตละกรณีดังตอไปนี้ ฯลฯ 

*****  ขอ 3 ใหบุคคลรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศได
แตเฉพาะธุรกิจดังตอไปนี้ 

(1) ซื้อธนบัตรตางประเทศหรือเช็คสําหรับเดินทางที่พึงจายเปนเงินตรา
ตางประเทศ 

(2) ขายธนบัตรตางประเทศผูจะเดินทางออกไปนอกประเทศเปนมูลคาคนหนึ่งไม
เกินหาพันดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตางประเทศ 

******  ขอ 4 ในการซื้อธนาบัตรตางประเทศหรือเช็คสําหรับเดินทางที่พึงจายเปนเงินตรา
ตางประเทศใหบุคคลรับอนุญาตออก “ใบรับซื้อเงินตราตางประเทศ” แกผูขาย  โดยจัดใหมีสําเนา
เก็บไวที่สํานักงานของตนหนึ่งฉบับ  ใบรับซื้อเงินตราตางประเทศที่กลาวตองระบุวันที่ซื้อ ชื่อ
นามสกุล และที่อยูของผูขาย  ชนิด  จํานวนและสกุลเงินตราตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนยอด
รวมของเงินบาท 
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กรณีศึกษาที่ 2 
เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2544  เจาหนาที่สํานักงานปองกนัและปราบปรามการ 

ฟอกเงินไดตรวจคนนายน.  ผูโดยสารชาวไทยขณะจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรพรอมดวย
เงินตราตางประเทศตาง ๆ ไดแก ธนบัตรสกุลสหรัฐอเมริกา 425,000 ดอลลาร, ธนบัตรสกุลญ่ีปุน 
16,000,000 เยน, ธนบัตรสกุลเดนมารก 42,850 โครน, ธนบัตรสาธารณรัฐประชาชนจีน 2,000
หยวน, ธนบัตรสกุลสวีเดน 44,954 โครน, ธนบัตรสกุลออสเตรีย 40,350 ชิลล่ิง, ธนบัตรสกุล
นอรเวย 29,440 โครน, ธนบัตรสกุลฟนแลนด 5,100 มารค,สกุลสวิสเซอรแลนด 2,490 ฟรังค, 
ธนบัตรสกุลเบลเยี่ยม 50,100 ฟรังค, สกุลสหภาพแอฟริกาใต 14,150 แรนด, ธนบัตรสกุลแคนาดา 
2,190 ดอลลาร     คิดเปนเงินไทยรวม 25,602,000 บาท 
 

จากการใหถอยคําแกเจาหนาที่ปปง.สรุปไดความวาเงินตราตางประเทศดังกลาว 
เปนของตนไดมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในประเทศและเก็บสะสมไวต้ังแตป 2542  ไดนํา
ติดตัวออกไปยังฮองกงโดยมิไดผานพิธีการศุลกากรหรือรายงานการซื้อขายเงินตราตางประเทศตอ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้เพื่อจะแลกซื้อเงินตราสกุลฮองกงและนํากลับเขามาในประเทศไทย   
เจาหนาที่ปปง.เห็นวาเปนการกระทําความผิดเชนเดียวกันกับกรณีนายอ.(รายละเอียดใน
กรณีศึกษาที่ 1 )  นายน. ถูกกลาวหาในชั้นพนักงานสวบสวนและถูกฟองโดยพนักงานอัยการวา 
 1)ประกอบธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยมิไดรับอนุญาต 1  2) มิไดขายหรือฝาก
เงินตราตางประเทศคือเงินตราตางประเทศซึ่งเปนปจจัยชําระเงินที่ไดมาจากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนและจากการขายเสื้อผาแกธนาคารรับอนุญาต  บริษัทรับอนุญาต หรือบุคคลรับ
อนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดมาหรือนําเขามา2   เปนความผิดตามมาตรา 
4, 8 และ 8ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และ3)พยายามนํา
เงินตราตางประเทศที่ไดจากการฝาฝนดังกลาวอันเปนของตองจํากัดตามกฎหมายศุลกากรออก
นอกประเทศเปนความผิดมาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   
 

ศาลชั้นตน(ศาลอาญา)ไดมีคําพิพากษาที่ 2193/2547 วาแมเงินที่จําเลย 

                                                  
 

1  กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.  2497) ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485 ลงวนัที ่3 ธันวาคม 2497 ขอ 3, 7,27 

2  กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.  2497) ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485 ลงวนัที ่3 ธันวาคม 2497 ขอ 16 
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ไดมาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาตอันเปนการฝาฝนกฎกระทรวงฉบับที่ 13    
(พ.ศ. 2497) ขอ 3,7 ก็ตาม แตการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฯลฯ ตามความใน
วรรค 2 ของมาตรา 8ทวินั้นตองหมายถึงกฎกระทรวง ฯลฯ ที่ออกมาบังคับเกี่ยวกับการสงหรือนํา
เงินตราตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยเทานั้น  มิไดหมายถึงกฎกระทรวง ฯลฯ 
ที่ออกมาบังคับในกรณีอ่ืนดวย   จึงพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามมาตรา 4 , 8 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2497 ) ขอ 3,7   ไมเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 และไมเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 
 
กรณีศึกษาที่ 3.   
  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2544 มีการตรวจคนนาย ว.ซึ่งไดนําเงินตราตางประเทศออก
นอกราชอาณาจักร  โดยเงินตราตางประเทศดังกลาวนั้นไมมีแบบแสดงรายการซื้อเงินตรา
ตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาต  และยื่นแบบแสดงรายการตอเจาหนาที่ศุลกากร  จากการ
สอบถามไดความวามีการนําเขามาแตไมไดแลกเงินดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่นําเขามา  
เมื่อมีการนําเงินนั้นออกไปและตรวจพบในวันดังกลาวพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการได
ฟองวา      1) จําเลยนําเงินตราตางประเทศสกุลตาง ๆ รวมเปนเงินไทย 7,223,448.65  บาท  เปน
เงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศนอกจากที่กําหนดไวในขอ 16  แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485    ขอ  20 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) แตไดฝาฝนละเลยไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวโดยไมขายหรือฝากเงินตราตางประเทศนั้นกับธนาคารหรือผูไดรับ
อนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศไทยโดยไมมีคําสั่งยกเวนจากเจาพนักงาน          2) จําเลยรวมกันนํา
เงินตราตางประเทศที่ฝาฝนละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวซึ่งเปนของตองหามตอง
จํากัดออกนอกประเทศ   ขอใหลงโทษตามมาตรา 3, 4, 8, 8ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485  และความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27  แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469      คดีนี้ศาลชั้นตน (ศาลอาญา)มีคําพิพากษาที่ 4309/2546 
วาจําเลยฝาฝนละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวไมเปนการฝาฝนกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวกับ
การนําเขาหรือออกซึ่งเงินตราตางประเทศจึงไมเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรา 27 ตามกฎหมายศุลกากร  แตเปนการฝาฝนละเลยไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
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แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  ขอ 20 ซึ่งแกไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23  (พ.ศ. 2541) เทานั้น   เมื่อ
ไมมีการอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนจึงเปนที่สุด    
 
กรณีศึกษาที่ 4  

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เชนเดียวกันเจาหนาที่สํานักงานปปง.  ไดตรวจ 
คนธนบัตรตางประเทศจํานวนรวม  12  สกุลของคิดเปนเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  24 
ตุลาคม 2544  จํานวน 12,906,006.15  บาท  จากนางสาวช.ไดขณะที่จะนําธนบัตรตางประเทศ
ดังกลาวติดตัวเดินทางไปยังฮองกง      จึงไดมีหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีในความผิดตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469  โดยมีธนบัตร
ตางประเทศที่ตรวจยึดไดแก ธนบัตรสกุลเดนมารค 265,000 โครน, ธนบัตรสกุลอังกฤษ 15,065 
ปอนดสเตอรลิงค, ธนบัตรสกุลนอรเวย 142,000 โครน, ธนบัตรสกุลเนเธอรแลนด 100,320 กิล
เดอร, ธนบัตรสกุลฝร่ังเศส 35,000 ฟรังค, ธนบัตรสกุลเยอรมัน 24,000 มารค, ธนบัตรสกุลญ่ีปุน 
6,490 เยน, ธนบัตรสกุลสหรัฐอเมริกา 70,000 ดอลลารสหรัฐ, ธนบัตรสกุลสวีเดน 36,900 โครน, 
ธนบัตรสกุลออสเตรีย 77,000  ชิลลิงค,  สกุลสวิสเซอรแลนด 48,000 สวิสฟรังค,     ธนบัตร
สกุลอัฟริกาใต 98,270 แรนด  

 
พนกังานสอบสวนแจงผลการสอบสวนวานางสาวช. ไมสามารถแสดง  “แบบ 

รายงานการซื้อเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาต” (แบบ ธ.ต. 4 (ก) )  และไดยอมรับผิด
ในความผิดตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  โดยไดยื่นคํารองขอทํา
ความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร   จากคําใหการกับเจาหนาที่ปปง.  สรุปไดวาตนประกอบอาชีพ
คาขายเสื้อผาที่นําเขามาจากฮองกง  ธนบัตรตางประเทศที่เจาหนาที่ตรวจยึดไวนั้นเปนของลูกคาที่
นํามาฝากไวเพื่อใหตนนําไปซื้อเงินตราสกุลฮองกงแลวนํากลับเขามาในประเทศไทย  เมื่อวันที่  18  
ธันวาคม 2545  จึงไดยื่นหนังสือตอกรมศุลกากรขอใหพิจารณาเรื่องใหมโดยชี้แจงสรุปไดวาการ
กระทําของตนไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 คดีนี้
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินคดีฟองรองในความผิดตามมาตรา 8 , 8ทวิ ตาม
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรา 27 ตามกฎหมายศุลกากร (เชนเดียวกับคดีกอน)  
ขณะนี้อยูการพิจารณาของศาลชั้นตน    
 

ความเห็นทางกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
จากขอเท็จจริงในคดีที่เกิดขึ้นดังกลาวมีประเด็นปญหาที่เกิดในการบังคับใช 
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กฎหมายโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ    เนื่องจากมีความเห็นทางกฎหมายซึ่งไมสอดคลองกันใน
มาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527    การพิจารณาในคดีดังกลาวมีประเด็นปญหาความยุงยากซับซอนในการพิจารณาปญหา
ขอกฎหมายวาเปนความผิดหรือไม  ประการใดและหากเปนความผิดแลวจะถือเปนความผิดตาม
บทกฎหมายใด  ทั้ง 4 คดีนั้นมีประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชกฎหมายในลักษณะเดียวกัน
คือ การมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกตางกันในกรณีปญหาเรื่อง   “การนําเงินตราตางประเทศที่
ไดมาโดยฝาฝนกฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินแลวนําออกไปนอกประเทศเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527หรือไม”   (ซึ่งแตเดิมไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
758/2525 วินิจฉัยวาเงินตราไทยเปนสิ่งสําหรับชําระหนี้ตามกฎหมาย มิใช “ของ” ตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร  จึงไมมีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ตอมาไดมีการเพิ่มมาตรา  8 ทวิ เพื่อ
แกไขปญหาดังกลาวโดยกําหนดใหการสงหรือนําเงินตราไทยหรือตางประเทศออกไปนอกประเทศ
โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ  ใหถือวาเปนความผิดตามกฎหมายวาศุลกากร
โดยตรง  ผลที่ตามมาก็คือตองถือวาเงินตราทั้งของไทยและตางประเทศเปน “ของ”  ตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร ) ปญหานี้ตองพิจารณาวาความผิดตามมาตรา  8 ทวิ  เกิดขึ้นเมื่อมีการฝาฝน
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการหามนําเขาหรือสงออกโดยตรง  หรือรวมถึงการฝาฝนกฎกระทรวงในเรื่อง
อ่ืนดวย”   ในประเด็นปญหาดังกลาวนี้ไดเคยมีการประชุมรวมกันระหวางกรมศุลกากรและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทั่งไดมีการเสนอขอหารือดังกลาวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จึงไดพิจารณาประเด็นขอหารือประกอบกับความเหน็  คําชีแ้จง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นดังกลาวดังนี้  

 
1) ตามมาตรา  8 ทวิ วรรค 2 แหงพระราชบญัญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน 

เงิน พ.ศ. 2485   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นั้นหมายถึงการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ก็ไดที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 หรือจะตองเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ประกาศหรืคําสั่งอันกําหนดไวเฉพาะเกี่ยวกับการสงหรือนําออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย
เทานั้น 
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  2) กรณีที่กฎกระทรวงฉบับที่  20 (พ .ศ .  2534)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ไดยกเลิกขอ 11 แหงกฎกระทรวงการคลัง
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2537)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 
2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  ที่กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือนําปจจัยชําระเงิน
ตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทสออกนอกประเทศ  เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานนั้น  จะเปนเหตุใหการนําเงินตราตางประเทศติดตัวออกไปนอก
ประเทศไทยกรณีดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   และเปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 หรือไม 
 
  ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
  เมื่อพิจารณาจากมาตรา   8 ทวิแลวเห็นวา   กฎหมายประสงคจะลงโทษ
ผูดําเนินการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินอันจะ
นํามาซึ่งความเสียหายตอความมั่นคงทางการเงินของประเทศและการควบคุมการเงินนี้จะ
เครงครัดหรือผอนคลายลงลงเชนใดยอมเปนไปตามภาวะการเงินของประเทศ    แตเดิมมา
กฎกระทรวงตองการใหเงินตราตางประเทศอยูภายในระบบโดยเครงครัด  แมแตการสงเงินตรา
ตางประเทศออกไปก็กําหนดใหตองไดรับอนุญาตกอน   แตตอมาภาวะการเงินของประเทศได
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการนําเงินตราตางประเทศเขาออกเปนไปโดยเสรียิ่งขึ้นกวาเดิมจึงไดยกเลิก
ขอ 11 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497)  อยางไรก็ตามจากคําชี้แจงของผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทยปรากฏวา  ตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่เกี่ยวของในปจจุบัน  การควบคุม
เงินตราตางประเทศยังคงมีอยูโดยผูใดที่ไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดใน
ตางประเทศตองขายเงินดังกลาวนั้นใหแกผูไดรับอนุญาตตองขายเงินดังกลาวนั้นใหผูไดรับ
อนุญาตใหแลกเปล่ียนเงินตราภายใน  7  วันนับแตวันที่ไดมาหรือนําเขาแลวแตกรณี (ขอ20)*   

                                                  
*  ขอ  20 บุคคลใดไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดใน

ตางประเทศนอกจากที่กําหนดในขอ 16 ตองขายเงินตราตางประเทศนั้นใหแกธนาคารรับอนุญาต  
บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศ  หรือฝากเงินตราตางประเทศนั้นไวกับ
ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ต้ังอยูภายในประเทศภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมา
หรือนําเขาแลวแตกรณี  ทั้งนี้เวนแตเจาพนักงานจะมีคําสั่งยกเวนโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะ  โดยจะ
กําหนดเงื่อนไขในการยกเวนนั้นดวยก็ได 
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สําหรับผูนําเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศแมกฎหมายไมไดกําหนดใหตองขอรับอนุญาต
จากเจาพนักงานในการนําเขาก็ตาม   แตการแลกเปลี่ยนเปนเงินตราไทยตองนําเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวไปแลกเปลี่ยนกับผูไดรับอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราเทานั้น   ทั้งนี้เพื่อให
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเงินตราตางประเทศที่ไมอยูใน
สถาบันการเงินภายในประเทศตลอดเวลา   เนื่องจากการมีเงินตราตางประเทศในจํานวนที่
เหมาะสมจะมีผลเปนการสงเสริมระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศโดยเปนประโยชนในการ
ชําระหนี้กับตางประเทศหากขอเท็จจริงมีปญหาธนาคารแหงประเทศไทยจะไดทราบและสามารถ
เปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมไดทันตอเหตุการณ   ดังนั้น  การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากธนาคารรับอนุญาต  บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตและนํา
เงินตราดังกลาวนั้นออกไปนอกประเทศยอมทําใหรัฐไมอาจควบคุมปริมาณเงินตราตางประเทศใน
ระบบการเงินของรัฐไดตามเจตนารมณของมาตรา  8 ทวิ   ดังนั้น  การนําเงินตราตางประเทศที่ได
แลกเปลี่ยนมาโดยฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน ฯ  ออกไปนอกราชอาณาจักร  จึงเปนการฝาฝนมาตรา 8 ทวิ   ซึ่งตามมาตรา  8 ทวิ ใหถือวา
เปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกประเทศอันเปนความผิดตามมาตรา  27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11)  
พ.ศ. 2530 จึงเปนความผิดตามมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
  

ความเห็นของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงานปปง.) เห็นวาเงินตรา

ตางประเทศที่ยึดไดจากผูกระทําความผิดดังกลาวเปนเงินตราตางประเทศที่ไดจากการฝาฝนไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน ฯ  ยอมเปนความผิดตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  หากมีการสงหรื
อนําเงินตราตางประเทศอันไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายออกนอกประเทศยอมเปนความผิดตาม
มาตรา  8 ทวิแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ถือไดวาเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ดวย   หากปลอยใหมีการลักลอบนําเงินตราตางประเทศดังกลาวออกนอกประเทศไดแลวยอมจะ
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได  

ความเห็นของกรมศุลกากร 
 
ความเห็นของสํานักกฎหมาย  กรมศุลกากร  ซึ่งมีความเห็นไปในแนวทางเดยีวกบั

ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวากรณีเปนความผิดตามมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
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แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มิใชมาตรา  8 ทวิ  จึงไมเปนความผิดตามมาตรา  27  แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.  2469   การกระทําของบุคคลดังกลาวก็จะไมอาจถือวาเปน
ความผิดมูลฐานตามที่กําหนดไวใน  มาตรา  3(7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน   พ.ศ.  2542     โดยเห็นวาเนื่องจากแตเดิมนั้นกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ .ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงฉ.ที่ 14 (พ.ศ. 2511) ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2511 และกฎกระทรวงฉ.ที่ 15 (พ.ศ. 
2512)  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2512 ขอ 9  กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือหรือนําเงินตราหรือ
หลักทรัพย   อันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราออกนอกประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพัก
งานและกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉ.ที่ 16 (พ.ศ. 2515) ลงวันที่ 24 
มกราคม 2515 และกฎกระทรวงฉ.ที่ 18 (พ.ศ. 2518) ขอ 11 กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือนํา
ปจจัยชําระเงินตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมีมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทศออกนอก
ประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน   ดังนั้น  เงินตราไทยหรือเงินตราตางประเทศจึง
เปนของตองหาม   ตองจํากัดตามกฎหมายศุลกากร   แตขอเท็จจริงปรากฏวา  เมื่อมีการจับกุม
ดําเนินคดีกับผูที่นําเงินไทยออกและเขามาในราชอาณาจักร  โดยมิไดรับอนุญาตโดยกลาวหาวา
กระทําความผิดตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  และคดีไดเขาสูการ
พิจารณาของศาล  ศาลฎีกาไดพิพากษาไวตามคําพิพากษาฎีกาที่ 414/2522   , 758/2525   และ
213/2526  วาไมเปนความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  โดยคํา
พิพากษาดังกลาวศาลฎีกาไดใหเหตุผลในลักษณะเดียวกันวาเงินไทยหรือธนบัตรไทยมิใช “ของ” 
ตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และเงินไทยหรือธนบัตรไทยของ
กลางมิใชทรัพยสินที่จําเลยมีไวเปนความผิด  ไดใชหรือมีไวเพื่อใชกระทําความผิดหรือไดมาโดย
การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 และ 33  เมื่อการกระทําของจําเลยไม
เปนความผิดตามมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   จึงไมอาจริบได    จากแนว
คําพิพากษาดังกลาวตอมาจึงไดมีการออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  เพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  *      จากการที่ไดออกพระราชกําหนดดังกลาวจึงมีผลทํา

                                                  
*  เจตนารมณเหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้  คือ   “โดยที่

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  และกฎหมายวาดวย 
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ใหการนําเงินตราหรือเงินตราตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตนอกจาก
จะเปนการฝาฝนกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497)  อันเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิแหง
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  เพิ่มเติมโดยมาตรา  3  แหงพระราช
กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2527 แลว ยังเปนความผิดตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  อีกบทหนึ่ง
ดวย ตอมากรมศุลกากรจึงไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหผูนําเงินตราตางประเทศออกนอก
ราชอาณาจักรพรอมกับตนนั้นตองสําแดงเงินตราตางประเทศดังกลาวและใบอนุญาตนําเงินตรา
ตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรใบสุทธิแบบ  ล.ป. 51  ตอเจาหนาที่ศุลกากร  แตไมตองจัดทํา
ใบขนสินคาขาออกเพื่อเสียภาษีอากร   เนื่องจากเงินตราตางประเทศที่เปนเงินที่ชําระหนี้ไดตาม
กฎหมายประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยนั้นมิไดกําหนดใหเปนของที่ตองเสียภาษีอากรไวในพระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  แตอยางใด   ซึ่งตามกฎหมายศุลกากรนั้นมิไดกําหนด
บทนิยามของคําวา  “ของตองจํากัด”  ไวแตอยางใด ของใดจะเปนของตองจํากัดในการนําเขาหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักรนั้นตองเปนไปตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติไวเฉพาะตามที่ไดกลาวไวใน
บทที่ 2 
  ตอมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเปดเสรีทางการเงิน   โดยมีการออกกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 20  (พ.ศ. 2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  
ยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497)   ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   อันมีผลใหสามารถสงหรือนําเงินตราตางประเทศออกไป
นอกราชอาณาจักรไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนและไมตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเจาหนาที่

                                                                                                                                               
ศุลกากรยังไมชัดแจงและมีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากเมื่อมีการลักลอบสงหรือพาเงินตราไทย  
ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย  ทางราชการไมสามารถริบเงินตราไทยจาก
บุคคลที่ไดกระทําการลักลอบนั้นได   เพราะไดมีคําพิพากษาฎีกาหลายฉบับพิพากษาวา ธนบัตร
ไทยของกลางมิใช “ของ” อันอาจนําไปจําหนายเปนสินคาอยางธรรมดาทั่วไปได         ดังนั้น
ธนบัตรไทยของกลางจึงมิใชของตามความหมายในกฎหมาย  และไมสามารถริบได  ตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร  ฉะนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  จึงสมควรกําหนดใหเงินตราไทยเปน  “ของ”  
ตามความหมายในกฎหมายวาดวยศุลกากร  และนอกจากนั้นเพื่อความชัดเจนและขจัดปญหา
ตอไปในอนาคต  สมควรกําหนดใหเงินตราตางประเทศ  ธนบัตรตางประเทศ  และหลักทรัพยทั้ง
ของไทยและตางประเทศเปน  “ของ”  ตามความหมายในกฎหมายวาดวยศุลกากรดวย  และโดยที่
เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความนําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้



 138

กอน  แตการสงหรือนําเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรยังคงจํากัดจํานวนและตองไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่   ประกอบกับศาลอาญาไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 
8511/2534    วา “เมื่อไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 20  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ใหยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  เปนผลใหการนํา
เงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนอีกตอไป   เงินตรา
ตางประเทศจึงไมเปนของตองหามตองจํากัดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร....พิพากษายกฟอง”       
ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟองรองตามมาตรา  102 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2469  ไดหยิบยกขึ้นเปนขอสังเกตไว   และกรมศุลกากรไดแจงขอสังเกตของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบงดการฟองรองตามมาตรา  102 ทวิดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวา   ใน
กรณีที่มีการนําเขาและสงออกเงินตราตางประเทศนั้นไมมีการจับกุมอีกแตอยางใดโดยในทาง
ปฏิบัติหากเจาหนาที่ศุลกากรตรวจพบวามีการนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศมาก
ผิดปกติก็จะใชวิธีการประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบกอนอนุญาตใหนําออก
นอกประเทศ   และในปจจุบันตามกฎหมายศุลกากร  มิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูนําเงินตรา
ตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรพรอมกับตนวาจะตองปฏิบัติอยางไรไวแตอยางใด     ผูนํา
เงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรพรอมกับตนไมตองจัดทําใบขนสินคาขาออกหรือ
สําแดงรายการหรือเสียภาษีตอเจาหนาที่ศุลกากร   และเงินตราตางประเทศซึ่งเปนเงินที่ชําระหนี้
ไดตามกฎหมายในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทยนั้น มิไดเปนของที่กําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากรไวในพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  แตอยางใด     จากขอเท็จจริง
ดังกลาวจึงเห็นกรณีการสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวย
ประการใด ๆ ในการสงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ  ธนบัตรตางประเทศ  หรือหลักทรัพย  
ไมวาของไทยหรือตางประเทศออกไปนอกหรือนําเขามาในประเทศไทย  โดยฝาฝนหรือละเลยไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  อันจะเขา
องคประกอบความผิดของมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 
2485  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พ.ศ. 2485 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527  ไดนั้นจะตองเปนกรณีนําสงหรือนําออกไปนอกหรือเขามา
ในประเทศไทยเทานั้น  เมื่อไมมีกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งอันกําหนดไวเกี่ยวกับการสงหรือ 
นําเงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศ  การที่ผูกระทําผิดไดนําเงินตราตางประเทศติดตัว
ออกไป  จึงไมเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527    จึงเห็นวามีความผิดตามมาตรา 8 
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แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  เทานั้น และไมเปนความผิดตาม
มาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469    
 
  ความเห็นธนาคารแหงประเทศไทย 

 
ทางธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชี้แจงวาเนื่องจากมีการลักลอบสงหรื

อนําเงินตราไทยออกไปนอกหรือเขามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย  แตไมสามารถริบเงินตราไทย
ดังกลาวได  เพราะมีคําพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยวาธนบัตรไทยมิใช “ของ”อันอาจนําไปจําหนายเปน
สินคาอยางธรรมดาทั่ว ๆ ไปได จึงมิใช “ของ” ตามความหมายในกฎหมายวาดวยศุลกากรและไม
สามารถริบไดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร (คําพิพากษาฎีกาที่ 758/2525)  เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาวจึงมีการเพิ่มมาตรา  8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฯ เพื่อ
กําหนดใหเงินตราไทย  เงินตราตางประเทศ  ฯลฯ เปน  “ของ”  ตามความหมายในกฎหมายวาดวย
ศุลกากร  ตอมารัฐไดเปดเสรีทางการเงินโดยผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   จึงได
ยกเลิกขอหามสําหรับการนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศไทย  แตยังคง
ควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่อยูภายในประเทศอยู   ทั้งนี้เพื่อใหรัฐยังคง
สามารถควบคุมตรวจสอบการเงินของประเทศใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศได*    เชนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะตองกระทํากับ
ธนาคารอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต  เปนตน 
  ทางธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีความเชนเดียวกับกรมศุลกากรดวยเหตุผลดาน
เจตนารมณของกฎหมายดังกลาวเบื้องตน   และเห็นวามาตรา  8 ทวิเปนขอกฎหมายที่กําหนด
ลักษณะ  องคประกอบความผิด  โดยยืมโทษจากกฎหมายวาดวยศุลกากรดังกลาวมาบังคับใช   

                                                  
 

*  หมายเหตุทายกฎกระทรวง )ฉบับที่  20 (พ .ศ .  2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  “โดยที่ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตและมีความมั่นคงเพิ่มข้ึนเปนลําดับจนในปจจุบันเงินสํารอบระหวางประเทศมีระดับสูง
เปนที่นาพอใจ  จึงสมควรที่จะผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อใหมีการนําเงินตรา
ตางประเทศเขาออกเปนไปโดยเสรียิ่งขึ้น   อันจะสรางความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจกับ
ตางประเทศและสรางความมั่นใจใหแกวงการการเงินระหวางประเทศ  ซึ่งจะเปนผลดีตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้” 
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การกระทําผิดกฎกระทรวงดังกลาวเปนความผิดเนื่องจากผูกระทํามิไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงมิใช
เปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร    นอกจากนี้ยังเห็นวาความผิดดังกลาวมิ
อาจหาขอยุติไดดังนั้นจึงควรใหความผิดมูลฐานมีความชัดเจนเสียกอน    

 
ความเห็นของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 

   
คดีของนาย อ. และคดีของนาย น. พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความ 

เห็นวาการกระทําผิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราเรื่องการประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระ
เงินตางประเทศ, ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนซื้อเงิน ,ทําการซื้อขาย  ใหกูยืม  แลกเปลี่ยนปจจัยการ
ชําระเงินตางประเทศ ฯลฯ  เปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือ
คําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเปนความผิดตามมาตรา 8 
และยังถือไดวาเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดยไมตอง
เปนการฝาฝนกฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออกเงินโดยตรงอีกดวย   จึงเปนความผิดฐาน
ลักลอบศุลกากรและเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอีกดวย  
 

ในคดีของนาย ว. กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎเกณฑในการแลกเปลี่ยนเงินคือไม 
ขายเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงเงินไดในตางประเทศนอกจากที่กําหนดไวในขอ 16  แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485    ขอ  20 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) แกธนาคารหรือผูไดรับ
อนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศไทยโดยไมมีคําสั่งยกเวนจากเจาพนักงานภายใน 7 วัน   
 
  คดีรายนางสาวช. พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นวาการ
กระทําผิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศคือไมไดกระทํากับธนาคารรับอนุญาตหรือ
บุคคลรับอนุญาต3 ไมสามารถแสดง“แบบรายงานการซื้อเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับ
อนุญาต” (แบบ ธ.ต. 4 (ก) )  ก็ถือวาเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศ
หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแลว  จึงเปนความผิดตาม
มาตรา 8 ทวิตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดยไมจําตองเปนการกระทําผิดเกี่ยวกับ

                                                  
 
3  ประกาศกระทรวงการคลังเรือ่งคําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต ประกาศ 

ณ วันที่ 19 มนีาคม 2534  
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กฎเกณฑที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในการนําเงินตราตางประเทศ
เขา/ออกโดยตรง  จึงเปนความผิดฐานลักลอบศุลกากรและความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
 
  พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการไดต้ังขอหาและฟองผูกระทําความผิดทั้งสี่ 
รายในความผิดมาตรา  8  และมาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 
2485  กับมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  , แตทั้งนี้ศาลชั้นตนไดพิพากษาใน
คดีนายน.และนายว.โดยยกฟองในขอหาตามมาตรา 8 ทวิและมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469   จึงเห็นไดชัดวาเปนกรณีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายโดยหนวยงานตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของมีความเห็นไมสอดคลองกันทั้งกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย  และ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม       อยางไรก็ดีนอกจากตําพิพากษาดังกลาว  ศาลอาญาไดเคย
มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 8511/2534 เปนบรรทัดฐานวา “เมื่อไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 
20  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ให
ยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497)   ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  เปนผลใหการนําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักร
กระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนอีกตอไป   เงินตราตางประเทศจึงไมเปนของตองหามตองจํากัด
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร........   พิพากษายกฟอง” ประกอบกับคดีทั้งสองนี้จึงเปนที่บรรทัด
ฐานวา  “การฝาฝนกฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ออกตามความพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน”  ไมถือเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิหรืออาจกลาวไดวา “ความผิด
ตามมาตรา 8 ทวิตองเปนการฝาฝนหรือละเลยกฎเกณฑที่ออกตามความกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินซึ่งเกี่ยวกับการนําเงินตราเขา/ออกประเทศโดยตรงเทานั้น”   คดีอาญาทั้งสองคดีนี้
ถึงที่สุดแลวทั้งนี้อีกสองคดี (คดีนายอ. และนางสาว ช.) อยูในการพิจารณาของศาลซึ่งอาจมีการ
อุทธรณหรือฎีกาตอไป    ศาลสูงอาจวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับประเด็นปญหานี้ไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกันในคําพิพากษาคดีเหลานี้หรือไมก็เปนได 
 
สรุปความเห็นทางกฎหมาย 
 

จากขอเท็จจริง ประเด็นปญหา ขอกฎหมายและความเห็นของหนวยงานตาง ๆ ที่ 
ไดกลาวไวเบื้องตน   ผูวิจัยมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาวดังนี้ 

1. เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศมีความมั่นคงจนเงินสํารอง
ระหวางประเทศมีระดับสูงจนนาพอในแลว   รัฐจึงไดมีการเปดเสรีทางการเงินโดยการผอนปรน
กฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยน
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เงินเพื่อใหสามารถนําเงินตราตางประเทศเขาออกไดอยางเสรี   จึงไดยกเลิกขอหามสําหรับการนํา
เงินเขาและสงเงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศไทย  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุทาย
กฎกระทรวงถึงเหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485    ยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2497)   ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   จึง
หมายความวานับแตกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช  สามารถสงหรือนําเงินตราตางประเทศ
ออกไปนอกราชอาณาจักรไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวน  และไมตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
เจาหนาที่กอน  ประกอบกับมีคําพิพากษาฎีกาที่ 8511/2534    วินิจฉัยวางหลักวา “เมื่อไดมี
กฎกระทรวงฉบับที่ 20  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน  พ.ศ. 2485  ใหยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497)   ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  เปนผลใหการนําเงินตราตางประเทศออก
นอกราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนอีกตอไป   เงินตราตางประเทศจึงไมเปนของ
ตองหามตองจํากัดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   ดังนั้น การกระทําของจําเลยแมจะเปนความผิด
ดังที่โจทกฟอง  จําเลยก็พนจากการเปนผูกระทําความผิดดังที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2  
บัญญัติไว..…..” 

2. กรมศุลกากรไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวา   ในกรณีที่มีการนําเขา
และสงออกเงินตราตางประเทศนั้น  ไมมีการจับกุมอีกแตอยางใด   และในปจจุบันตามกฎหมาย
ศุลกากร  มิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูนําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรพรอมกับตน
วาจะตองปฏิบัติอยางไรไวแตอยางใด     ผูนําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรพรอมกับ
ตนไมตองจัดทําใบขนสินคาขาออกหรือสําแดงรายการหรือเสียภาษีตอเจาหนาที่ศุลกากร   
ในขณะที่กระทําความผิดไมมีกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งอันกําหนดไวเกี่ยวกับการสงหรือนํา
เงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศและคําพิพากษาฎีกาดังกลาวยังเปนแนวบรรทัดฐานอยู     
การที่ผูกระทําผิดไดนําเงินตราตางประเทศติดตัวออกไป   ดังนั้นแมเงินตรา  เงินตราตางประเทศ 
ฯลฯ ถือวาเปนของตามกฎหมายศุลกากรแตไมมีกฎเกณฑใด ๆ ในกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินจึงไมเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน หรือตามกฎหมายศุลกากรในการนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศ  แมจะ
เปนของแตไมมีอากรตองเสีย  ไมตองสําแดงตามพิธีการศุลกากร  ไมเปนของตองหามหรือตอง
จํากัด จึงไมเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร     
 

3. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไว
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แกตัวแทนรับอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2534 กฎหมายกําหนดใหผูที่สามารถประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราอยางถูกตองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  ไดแก บุคคลรับอนุญาตและตัวแทนรับอนุญาตเทานั้น    
แสดงวารัฐตองการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราใหเปนไปตามกฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อใหรัฐยังคง
สามารถควบคุมตรวจสอบการเงินของประเทศใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศได  เชนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะตองกระทํากับ
ธนาคารอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต  เปนตน    เพื่อที่จะทราบถึงอัตราและปริมาณของเงินที่มี
อยูในประเทศ  มิไดควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อปองกันปญหาการลักลอบหนีศุลกากรโดย
การลักลอบนําเงินเขาออกนอกประเทศแตอยางใด     
  

4.      จากหมายเหตุในการออกพระราชกําหนดและประกอบกับตัวบทมาตรา 8 
ทวิ วรรค 1 เห็นไดชัดวา มิไดเปนไปเพื่อแกปญหาหรือปองกันการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยผิด
กฎหมาย   แตเพื่อแกปญหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําเงินเขาออกนอกประเทศ 
โดยกําหนดใหเงินตรา เงินตราตางประเทศ ฯลฯ เปนของตามกฎหมายศุลกากร   (ทั้งนี้ในป พ.ศ. 
2527 รวมถึงเงินตราตางประเทศดวยเนื่องจากยังไมมีการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับ 20 (พ.ศ. 
2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ) ตามที่ผูวิจัยได
อธิบายไวในบทที่ 2 วา ของหมายถึงของตามกฎหมายศุลกากรคือของที่มีอากรตองเสียและของที่
มีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงใหถือเปนของ   ดังนั้นเมื่อมีกฎหมายกําหนดใหเงินเปนของตาม
กฎหมายศุลกากร   ผูกระทําความผิดมีความผิดครบองคประกอบตามมาตรา  27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และสามารถริบของกลางดังกลาวไดเพื่อปองกันและ
ปราบปรามปญหาการลักลอบนําเงินเขา-ออกนอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายและเกิดสัมฤทธิ์
ผลในการบังคับใชกฎหมายศุลกากรอีกดวย 
 
  เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณเมื่อคร้ังทาํการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและตัวบท 
มาตรา 8 ทวิ วรรค 1 ประกอบมาตรา 8 ทวิวรรค 2   แมไมไดบัญญัติวาตองเปนกฎกระทรวง ฯลฯ 
ที่เกี่ยวกับการนําเขา-สงออกโดยตรง   แตโดยบริบทในวรรคสองนี้  เขาใจไดวาเปนกฎกระทรวง 
ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับการนําเขาสงออกโดยตรง   มากกวาที่จะเปนกฎกระทรวง ใด ๆ ก็ตามที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้    จึงหมายถึงการสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือ หรือ
เกี่ยวของดวยประการใด  ๆ ในการสงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ  ธนาคารบัตร
ตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย 
โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความใน
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พระราชบัญญัตินี้    ตองเปนการฝาฝนละเลยไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ประการหรือคําสั่งที่
เกี่ยวของกับการนําเงินตราเขา-ออกนอกราชอาณาจักรที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยตรงเทานั้น  มิใชฝาฝนกฎกระทรวง ฯลฯ  กรณีตัวอยางคือการแลกเปลี่ยนเงินโดยผิดกฎหมาย
แลวนําออกนอกประเทศก็จะถือเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิ ซึ่งจะถือเปนความผิดฐานลักลอบ
หนีศุลกากรอันจะนําไปสูความผิดมูลฐานที่ 3 (7) ตามกฎหมายฟอกเงิน 
 

5. ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอยูมากแบงเปน
กลุม ๆ ไดตามที่กลาวไวในบทที่ 2 ไดแกสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเร่ืองการแลกเปลี่ยนเงิน  การ
ควบคุมการนําเงินเขา-ออกจากประเทศ (ทั้งที่เปนเงินตราตางประเทศและเงินตรา)   และการทํา
รายงานขออนุญาตเคลื่อนยายเงิน  เมื่อมีการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ 
หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใหถือวามีความผิดและตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวอีกดวย    การฝาฝนหรือละเลยไมวาดวยใด ๆ ก็ควรเปนความผิดตามมาตรา 8   เมื่อ
บุคคลใดทําการแลกเปลี่ยนเงินโดยผิดกฎหมายก็ตองถือวาเปนการฝาฝนกฎเกณฑวาดวยการ
ควบคุม กํากัดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินเนื่องจากมิไดกระทํากับบุคคลหรือตัวแทนรับอนุญาต
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช 2485 และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับ
อนุญาต ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2534    เพราะการแลกเปลี่ยนเงินโดยผิดกฎหมายเปนการ
ฝาฝนกฎกระทรง ฯลฯ เปนความผิดสําหรับการกระทําหนึ่งแยกตางหากจากการนําเงินตรา
ตางประเทศเหลานั้นออกนอกประเทศ   เปนการกระทําคนละกรรมแตกตางกัน  ทั้งการนําเงินตรา
ตางประเทศออกนอกประเทศสามารถทําไดโดยเสรี  นอกจากนี้ไมมีกฎหมายกําหนดวาการนํา
เงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยผิดกฎหมายออกนอกประเทศเปนความผิดแตแยงใด  ดังนั้นการฝา
ฝนดังกลาวจึงควรเปนความผิดและมีโทษตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  เนื่องจากมิไดทําการแลกเปลี่ยนใหถูกตองตามที่กฎกระทรวง ฯลฯ 
กําหนดไวเทานั้น    ไมควรเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ ซึ่งมีผลเปนการกาวลวงไปสูความผิด
เกี่ยวกับการนําของตองหามตองจํากัดตามกฎหมายศุลกากรหรือความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เปนการไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายดังกลาวซึ่งเปน
กฎหมายที่มีวัตถุประสงคใหผูกระทําการลักลอบนําเงินเขา-ออกโดยผิดกฎหมายถูกลงโทษและให
รัฐสามารถริบ “เงิน” ดังกลาวไดเทานั้น 
 

6.  ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 
2485    นั้นมีโทษทางอาญา  ดังนั้นจึงตองตีความโดยเครงครัด  ในกรณีตัวอยางนี้คือ  “การ
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พยายามนําเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยฝาฝนกฎเกณฑในการแลกเปลี่ยนเงินออกไปนอก
ประเทศไทย“    เปนคนละกรณีกับ  “การนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศโดยฝาฝน
กฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเงินออกนอกประเทศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ”  เนื่องจาก
ปจจุบันไมมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้   จึงไมอาจตีความกฎหมายดังกลาวใหรวมถึง  “การพยายามนําเงินตรา
ตางประเทศออกนอกประเทศโดยฝาฝนหรือละเลยกฎเกณฑใด ๆ ก็ตามที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้”   นอกจากจะเปนการใชกฎกระทรวงโดยขัดยังตอเจตนารมณกฎหมายแลว   
การตีความเชนนี้ยังสอดคลองกับหลักการตีความกฎหมายที่มีโทษทางอาญา   ซึ่งตองตีความ
กฎหมายโดยเครงครัด ซึ่งคุมครองสิทธิของบุคคลมากกวาความเห็นแรก  คือตองไมเปนการขยาย
ความกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในทางที่เปนโทษตอผูกระทําความผิดซึ่งขัดตอหลักการใช
กฎหมายอาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย    

 
7. ความเห็นของสํานักงานกฤษฎีกาตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  เร่ืองการตีความมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 
2485  เร่ืองเสร็จที่  14/2545  ดังกลาว  เปนเพียงความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
หนวยงานราชการมิใชตัวบทกฎหมายหรือบรรทัดฐานทางกฎหมาย   ทั้งยังขัดแยงกับบรรทัดฐาน
คําพิพากษาของศาล(ฎ. 5811/2534)    จึงเปนเพียงความเห็นทางกฎหมายโดยหนวยงานหนึ่ง
เทานั้นมิไดทําใหปญหาดังกลาวมีความชัดเจนหรือยุติเปนที่สุด    
 

8. ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองความผิดตามมาตรา 8 ทวิตามกฎหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรา 27 ตามกฎหมายศุลกากรในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินโดยไมขายเงินตราตางประเทศที่นําเขามาภายใน 7 วัน  ศาลวางบรรทัดฐาน
กฎหมายไดวางหลักวาการฝาฝน “การฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฯลฯ ตามความ
ในวรรค 2 ของมาตรา 8ทวินั้นตองหมายถึงกฎกระทรวง ฯลฯ ที่ออกมาบังคับเกี่ยวกับการสงหรือ 
นําเงินตราตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยเทานั้น  มิไดหมายถึงกฎกระทรวง 
ฯลฯ ที่ออกมาบังคับในกรณีอ่ืนดวย“   
 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นวาการกระทําความผิดตามมาตรา 8 ทวิ นั้นตอง 
เปนการสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการสง
หรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ  ฯ  ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  จะตอง



 146

เปนกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศ ฯลฯ ออกนอกราชอาณาจักรโดยตรงเทานั้น  
จากกรณีปญหาตามที่ยกตัวอยางขึ้นมาวิเคราะหนี้จึงมีความเห็นวากรณีดังกลาวไมถือเปน
ความผิดตามมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   และไมถือ
เปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   จึงไมอาจถือวาเปนความผิด
มูลฐานตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

 
อยางไรก็ดี  จากขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังกลาวขางตน  ผูวิจัยเห็นวา

ความเห็นทางสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมี
ลักษณะควบคุมหรือปองกนัการกระทาํความผิดอยางเขมงวดมีขอดี    ดังตอไปนี ้
 

1) สามารถควบคุมปญหาทางการเงนิอันเนือ่งมาจากการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  ทาํให 
ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งหลายปฏิบัติตามกฎตาง ๆ ที่บัญญัติไวอยางเครงครัด  โดยเฉพาะปญหา
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากธนาคารรับอนุญาต  บริษัทรับ
อนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาต  ซึ่งทําใหรัฐไมอาจควบคุมปริมาณเงินตราตางประเทศในระบบ
การเงินของรัฐ      ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจะเกิด
สัมฤทธิ์ผลในการบังคับใชตามวัตถุประสงคกฎหมาย  เนื่องจากมีการบังคับใชกฎหมายที่
ครอบคลุมและเขมแข็ง 
 
 2) การกระทําความผิดใด ๆ ที่ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายและกฎหมายลําดับรอง
ที่เกี่ยวของ   ไมวาจะเปนกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   นอกจากมีโทษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเงินแลวยัง
เปนความผิดและมีโทษตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   ไมเพียงแตมีผลดีตอการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเทานั้น    ยังมีผลใหการบังคับใชกฎหมายวาดวยศุลกากรมี
ขอบขายที่ครอบคลุมทั่วถึงเปนระบบและมีความชัดเจนอีกดวย   โดยเฉพาะปญหาการลักลอบนํา
เงินเขา-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling)  ซึ่งมีมาชานานและเปน
ปญหาในการพิจารณาในประเด็นกฎหมายตามที่กลาวไวแลวควรจะไดรับการแกไขโดยกลไกทาง
กฎหมายซึ่งมีอยู   ไมควรจํากัดการบังคับใชกฎหมายดังกลาวที่มีอยูไมวาจะเนื่องมาจากขอ
ถกเถียง ขอโตแยงที่เกิดขึ้นจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จนทําใหเกิดชองวางในการบังคับใช
กฎหมายอันจะเปนชองทางที่กอใหเกิดประโยชนแกผูกระทําความผิด  เพื่อประโยชนในการบังคับ
ใชกฎหมายที่มีอยูใหเกิดผลสูงสุดในการควบคุมและปองปรามรวมถึงลงโทษผูกระทําความผิด    
จึงไมควรจํากัดการฝาฝนกฎกระทรวง ฯลฯ วาจะตองเปนกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการนําเขา-
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สงออกเงินโดยตรงเทานั้น   แตตองมีความชัดเจนแนนอนโดยทําการแกไขเพิ่มเติมใหการฝาฝน
หรือละเลยใด ๆ นอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา 8 แลวหากไดนําเขาหรือสงออกหรือพยายาม
หรือเกี่ยวของดวยประการใดใหถือเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิอีกกระทงหนึ่ง   แตอยางไรก็ดี
ตองมีการพิจารณาถึงขอบเขตการออกกฎเกณฑมาจํากัดหรือลงโทษดังกลาวดวยวาจะมีขอบเขต
หรือรายละเอียดอยางไรใหเหมาะสม 
 
 3) ในกรณีที่เปนความผิดลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร   พ.ศ. 2469 แลว   กฎหมายดังกลาวสามารถระงับคดีไดในชั้นศุลกากร นอกจากของ
กลางและเงินคาปรับที่จะตกไดแกแผนดินแลว   ยังสามารถดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย   จึงเปนประโยชนแกรัฐและประชาชนเปนอยางยิ่ง 
 

4) หากปลอยใหมีการลักลอบนําเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยการแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากธนาคารรับอนุญาต  บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคล
รับอนุญาตออกไปนอกประเทศไดแลว  นอกจากจะทําใหรัฐไมอาจควบคุมปริมาณเงินตรา
ตางประเทศในระบบการเงินของรัฐไดแลว   ยังจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมได    จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายและแนวการบังคับใชกฎหมายที่ชัดเจนและมี
ความเขมแข็งไมมีชองวางใหผูกระทําความผิดอาศัยเปนประโยชนการกระทําความผิด 
 

5)    เพื่อใหกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใช    
ควรมีชองทางที่จะสามารถนํามาตรการตาง ๆ ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่มีอยูเพื่อตรวจสอบรองรอย
ทางการเงินและทรัพยสินของผูกระทําผิดซึ่งก็คือการกําหนดใหความผิดอยางใดอยางหนึ่งเปน
ความผิดมูลฐาน  การเขาไปตรวจสอบโดยเฉพาะผูกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนองคกร   หรือ
กลุมขบวนการลักลอบคายาเสพติดหรือกลุมลักลอบหนีศุลกากร   หากการนําเงินตราตางประเทศ
ที่ไดมาโดยฝาฝนกฎกระทรวง ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไมเปน
ความผิดตามมาตรา 8 ทวิ การกระทําความผิดดังกลาวก็จะไมเปนความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและไมเปนความผิดมูลฐานในมาตรา 3 (7) ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน   เปนการจํากัดฐานความผิดและสํานักงานปปง.ไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบและ
ดําเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว   แตหากการกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิดมูลฐาน
หรือในกรณีที่พบการกระทําความผิดอื่นซึ่งเปนความผิดมูลฐานอีก   มาตรการตาง ๆ ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะสามารถนํามาบังคับใชไดอยางสัมฤทธิ์
ผลและจะเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวมทุกฝาย    
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 แนวทางการแกไขปญหา : ปญหาที่เกิดขึน้นาํไปสูแนวทางในการแกไขดังนี้ 

 
1. กรมศุลกากรไดพิจารณาเหน็วาการกระทาํของผูถูกจับกุมทัง้สี่รายไมเปน 

ความผิดตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469    ตางจากความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานปปง.    ผูวิจัยเห็นวาการแกไขยกเลิกขอ 11 แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497)  ซึ่งมีผลทําใหสามารถสงหรือนําเงินตราตางประเทศออกไป
นอกราชอาณาจักรไดโดยไมจํากัดจํานวนและมีผลในทางกฎหมายใหเงินตราตางประเทศมิใชของ
ตองหามตองจํากัดตามกฎหมายศุลกากร  โดยมิไดแกไขขอความในมาตรา   8 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ดวยนั้น   ทําใหเกิดการตีความกฎหมายมี
ความเห็นแบงแยกกันดังที่กลาวไวเบื้องตน       ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนเพียง
ที่ปรึกษากฎหมายของหนวยราชการนั้น  ขัดแยงกับคําพิพากษาของศาลซึ่งเปนองคกรตัดสินชี้ขาด
ทางคดี     หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายไมวาจะเปนกรมศุลกากร  สํานักงานปปง. สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตางมีความเห็นไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งยังขัดกับบรรทัด
ฐานของศาลเกิดความไมชัดเจนไมสอดคลองกันและสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ    นอกจากนี้ยังเปนการยากแกการดําเนินการใหเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย
และความยุติธรรม  ผูวิจัยจึงเห็นวาความเห็นทางกฎหมายที่แบงเปนสองฝายดังกลาวสามารถ
ดําเนินการใหไดขอยุติอยู  2  แนวทาง  โดยแนวทางแรกคือเมื่อศาลฎีกาไดวินิจฉัยมีคําพิพากษา
เปนบรรทัดฐาน   และแนวทางที่สองนั้นเปนวิธีการที่นําแนวคิดมาจากการรายงานการโอนหรือนํา
เงินเขา-ออกประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแบบฟอรมการรายงานอยูมากมายหลายประเภทในการ
ตรวจสอบดูแลการโอนเงินเขาออกระหวางประเทศของสหรัฐ   และในการดําเนินการดังกลาวไดมี
การกําหนดใหจัดทําแบบฟอรม  4790 Report of International Transportation of Currency or 
Monetary Instruments (รายละเอียดในภาคผนวก) ซึ่งรายงานการนําเงินหรือตราสารทางการเงิน
เขาหรือออกจากสหรัฐอเมริกาเกินกวา 10,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ  ดังรายละเอียดแบบฟอรม
และผังแสดงขั้นตอนควบคุมการนําเงินเขา-ออกและการรายงาน (รายละเอียดในภาคผนวก)     
เนื่องจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะทราบไดวาปริมาณเงินตราหรือตราสารทางการเงินไมวา
ของไทยหรือตางประเทศที่ไหลเวียนเขา-ออกนั้นมีจํานวนเทาใด     
 

นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอการตรวจสอบวาการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น 
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม   เพื่อใหมีมาตรการกํากับดูแลการเคลื่อนไหวของเงินตรา
ตางประเทศที่เหมาะสมทั้งยังเอื้อตอการตรวจสอบระบบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา  และ
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เกิดแนวทางที่ชัดเจนสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนพนักงานศุลกากร พนักงาน
สอบสวน  พนักงานอัยการ เปนตน     ผูวิจัยจึงเห็นควรใหเรงรัดผลักดันใหกฎกระทรวงเพิ่มเติมขอ  
10  แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ประกาศมีผลบังคับใชโดยเร็ว       กฎกระทรวงนี้
กําหนดใหผูนําเงินตราตางประเทศเขามาในหรือออกไปนอกประเทศโดยมีมูลคารวมกันเกินกวา
10,000  ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา   ตองสําแดงรายการเงินตราตางประเทศนั้นตอ
พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในขณะที่ผานศุลกากรตามกฎหมาย*  ทั้งนี้มีขอสังเกตวาควรกําหนดให
รายงานตอ ”พนักงานศุลกากร”เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและ
กฎหมายวาดวยศุลกากร และควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชอํานาจตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัตินี้แตงตั้งใหพนักงานศุลกากรเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินเพื่อใหชอบดวยมาตรา 3วรรคเจ็ด     กฎกระทรวงฉบับนี้เปนกฎกระทรวงที่ออก
ตามความแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินซึ่งเปนกฎที่เกี่ยวกับการนําเขา-สงออก
ซึ่งเงินตราโดยตรง   ดังนั้นหากผูใดนําเงินตราตางประเทศเขาหรือออกนอกประเทศโดยไมได
สําแดงใหถูกตองตามที่กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดไว   ถือเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งอันกําหนดไวเฉพาะเกี่ยวกับการสงหรือนําออกไปนอกหรือเขามา
ในประเทศไทยเปนความผิดตามมาตรา 8ทวิอยางแนนอน       โดยแนวทางที่สองนี้นาจะเปน
แนวทางที่ดีกวา  เนื่องจากระยะเวลาดําเนินการรวดเร็วกวาแนวทางที่หนึ่งมาก   และคําพิพากษา
ฎีกาแมจะเปบรรทัดฐานแตก็ไมผูกมัดศาลที่จะตองตัดสินตามในคดีอ่ืน ๆ ไมเหมือนกับตัวบท
กฎหมายซึ่งกําหนดไวโดยตรงชัดเจน    จึงเห็นวาหากมีกฎกระทรวงดังกลาวจะเปนประโยชนแก
ทางเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินการตามกฎหมายและและประชาชนทั่วไปเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนแนนอนและปฏิบัติถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดอยางเปนรูปธรรม 
 

2. เนื่องจากการดําเนนิการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ในชวงระยะเวลาที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจและ
เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ  แตอยางไรก็ตาม  โดยที่
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มีบทบัญญัติบางประการไม

                                                  
 

*  เพื่อใหมมีาตรการกํากับดูแลการเคลื่อนไหวของเงนิตราตางประเทศที่เหมาะสม
และสอดคลองกับนโยบายการปราบปรามการคายาเสพติดและการปราบปรามการฟอกเงนิ   จงึ
จําเปนตองใหผูนําเงินตราตางประเทศจํานวนสูงเขามาในหรือออกไปนอกประเทศสาํแดงรายการ
เงินตราตางประเทศตอพนักงานศุลกากร 
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สามารถนํามาใชในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และจากการที่กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมุงเนน
ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเฉพาะในความผิด 8 มูลฐาน  ทําใหการบังคับใชกฎหมายที่ผาน
มาไมอาจชวยใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปไดสมดังเจตนารมณ
ของกฎหมายที่กําหนดไว  ทั้งนี้อันเนื่องมาจากผูกระทําความผิดอาญามูลฐานอื่นยังสามารถนํา
เงินและทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดในแตละคราวเปนจํานวนมากนั้นมาสนับสนุนการ
กระทําความผิดอาญาในความผิด 8 มูลฐานไดอีก  รวมทั้งยังมีข้ันตอนในการบังคับใชกฎหมาย
บางประการไมอาจดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว 
 
  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางไดผล
ตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางแทจริง  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิจงึไดเสนอให
มีการกําหนดใหการกระทําความผิดอาญามูลฐานอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือตอความมั่น คงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ขณะนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ความผิดมูลฐานในรางแกไขพระราชบัญญัติมาตรา 3  “ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (9) (10) (10/1) 
(11) (12) (13) (14) และ(15) ในบทนิยามคําวา  "ความผิดมูลฐาน " ของมาตรา  3 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

(10) ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ............................” 
 

เมื่อมีการเพิ่มเติมมูลฐานความผิดดังกลาว   ความผิดเกีย่วกับการควบคุมเงิน 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   กรณีดังกลาวจะนําไปสูการแกไขประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับการฝาฝนบทบัญญัติใด ๆ ที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน     กรณีที่เกิดขึ้นคือการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยมิไดปฏิบติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนแลวนําออกไปนอกราชอาณาจักรถือเปนการความผิด
ตามมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งถือวาเปนความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรอันจะนําไปสูการกระทําความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากรดังที่บัญญัติไวในมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542  แตเมื่อมีการประกาศใชกฎหมายฟอกเงินมูลฐานใหมการกระทําความผิดใด ๆ 
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินถือเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(10) ทันทีไมวา
ประเด็นปญหาในมาตรา 8 ทวิจะออกมาเปนอยางไรก็ตาม    ถือเปนการเพิ่มเติมมูลฐานความผิด
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ที่ครอบคลุมฐานความผิดที่สําคัญ ๆ และยังชวยอุดชองวางกฎหมายตามที่ผูวิจัยไดกลาวไว   
ผูวิจัยจึงเห็นวาควรเรงใหมีการผลักดันรางกฎหมายในสวนความผิดมูลฐานดังกลาวดวย       
  
  หากมีการกําหนดมาตรการทั้งสองประการนี้จะมีความเหมาะสมสอดคลองกัน
เนื่องจากการฝาฝนขอ 10 แหง(ราง)กฎกระทรวงฉบับ 13 พ.ศ. 2497  เปนความผิดตามมาตรา 8
ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  ถือเปนความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากรตามมาตรา 27 และมีโทษทางอาญาสูงกวา    เกิดความชัดเจนในฐานความผิดทางอาญา
ตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจะเกิดความชัดเจนในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
เนื่องจากการความผิดใด ๆ ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไมวาจะเปนความผิดตามกฎ
ฯที่เกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศเขา/ออกโดยตรงหรือไมก็จะเปนความผิดมูลฐานที ่3(10)   ที่
จะนํามาตรการเกี่ยวกับทรัพยสินทางแพงมาบังคับใช    นอกจากนี้ยังแกปญหาการทับซอนของ
การตีความแกการกระทําความผิดตาง ๆ  เพื่อมิใหผูกระทําความผิดหลุดรอดไปจากการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่กอข้ึน 
 
4.2 ปญหาการบงัคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานหลกีเลี่ยงภาษีศลุกากร 
  

ปญหาการบังคับใชกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในสวนที่เกีย่วกบั 
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรแบงออกเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ ไดแกการตีความกฎหมายใน
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงกับความผิดฐานลักลอบ  ประเด็นที่สองคือความเหมาะสมในการพิจารณา
กําหนดความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  ดังนี้  
 

4.2.1 ปญหาเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายในความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีและ 
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 

 
สําหรับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรมีความเห็นทางกฎหมายแตกตางกัน   

ซึ่งความเห็นที่แตกตางในประเด็นนี้มีความสําคัญเปนอยางมากในการตีความมาตรา  27  แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  วา   “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงคาภาษี 
เปนความผิดฐานเดียวกันหรือมีความหมายเปนอยางเดียวกันหรือไม    หรือวาความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรเปนความผิดที่รวมอยูในความผิดฐานหลีกเลี่ยงคาภาษีอากรดวยหรือไม  และ
ควรมีความหมายอยางใด “     เนื่องจากในมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงความผิดมูลฐาน “ลักลอบหนีศุลกากรตาม
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กฎหมายศุลกากร”   หากมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกตางกันเชนนี้ก็จะเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงานโดยองคกรที่เกี่ยวของ    คือความผิดใดตามกฎหมายศุลกากรที่เปนความผิดมูลฐาน
และในการรายงานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    และปญหาในการนํา
มาตรการตาง ๆ ในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใชในความผิดมูลฐาน   
เปนตน  ปญหาเหลานี้อาจนําไปสูการบังคับใชกฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพ  ขาดความชัดเจน
แนนอน    ความนาเชื่อถือ  ทั้งในดานของพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ผูประกอบการและ
ประชาชน   ปญหาเหลานี้สืบเนื่องมาจากการตีความในความผิดฐานลักลอบ  และหลีกเลี่ยง  ซึ่ง
ตางก็เปนความผิดที่บัญญัติอยูในมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  นอกจากนี้
แมในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรที่จะตองมีการรายงานไปยังสํานักงานปปง.ตามระเบียบ
ประสานงานและขอตกลงดังกลาวยังไมชัดเจนวาตองรายงานทุกคดีที่จับกุมหรือไม  หรือมี
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรใดบางที่ตองรายงาน    นอกจากนี้ควรศึกษาความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและขอพิจารณาดานตาง ๆ เพื่อหาแนวทางในการกําหนดความผิดดังกลาว
เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   เนื่องจากมาตรการตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีอยูในปจจุบันเปนมาตรการที่มีความเหมาะสม
เนื่องจากไดรับการยอมรับและเปนสากล   แตการบังคับใชกฎหมายก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวากัน   ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาวและเกิดสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใชกฎหมายจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาโดยละเอียดตอไป 
 

ก. การตีความตามกฎหมายศุลกากร 
 
เนื่องจากบทบญัญัติในมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  เปน 

กฎหมายเกาแกที่มีการบัญญัติมานานมากแลวตั้งแตเมื่อวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2469      
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรมิไดบัญญัติอยางชัดเจน
ดังประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น      เมื่อยอนกลับไปดูกฎหมายตนรางดั้งเดิมก็ไม
ปรากฏวามีรายละเอียดหรือความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับฐานความผิดแตละฐาน หรือขอ
ถกเถียงใด ๆ   อันจะทําใหทราบไดวา   ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรนี้เปนอยางเดียวกับ
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือไม   หรือวาเปนความผิดฐานหนึ่งที่รวมอยูในความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือไม   เนื่องจากกฎหมายนี้มีมากวา  78  ปแลวและการรางกฎหมายใน
สมัยกอนสวนมากจะเปนนักกฎหมายไทยรวมกับนักกฎหมายตางประเทศในลักษณะกฎหมาย
เปรียบเทียบ     โดยมีการนําบทกฎหมายของตางประเทศมาเทียบเคียงกับกฎหมายหรือลักษณะ
วิธีปฏิบัติของบานเรา   จึงไมพบเหตุผลที่จะนําไปสูคําตอบดังกลาวได     ดังนั้นจึงตองพิจารณา
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จากตัวบทกฎหมายประกอบกับความเห็นทางกฎหมาย  คําวินิจฉัยตาง ๆ   ความเห็นทางในเรื่อง
ความผิดตามมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   ในความผิดฐานลักลอบและ
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่สําคัญและโดยหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

 ทานอาจารยมานิต  วิทยาเต็ม  นักกฎหมายและอดีตอธิบดีกรมศุลกากรไดแยก
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรออกจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรออกจากกันและ
อธิบายหลักกฎหมายนี้ในทางวิชาการถึงความแตกตางไวอยางชัดเจนวาความผิดฐานลักลอบเปน
ความผิดคนละฐานตางาจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงโดยมีลักษณะการกระทํา  องคประกอบตาม
รายละเอียดในบทที่ 2   

 
เชนเดียวกับคุณกฤติกา  ปนประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย  กรม 

ศุลกากรไดใหความเห็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรวาไมมกีารผานดาน
หรือทําพิธีการศุลกากรจึงไมมีใบขนสินคา สวนความผิดฐานหลีกเลี่ยงจะผานดานทําพิธีการ
ศุลกากรตามปกติแตหลีกเลี่ยงโดยสําแดงขอความเท็จอันกระทบตอคาภาษีที่ตองจายโดยมีเจตนา
จะฉอคาภาษี  จึงเปนความผิดคนละฐานแตกตางกันอยางสิ้นเชิง         
   

แตอยางไรก็ดีแมจะดูวามีการผานพิธีการศุลกากรโดยดูวามี “ใบขนสินคา” 
หรือไม    แตหากเปนกรณีที่มีการสงหรือพาของตองจํากัดผานเจาหนาที่ เพื่อออกนอก
ราชอาณาจักร   ก็ตองดวยมาตรา 27 ในเร่ืองการลักลอบหนีศุลกากร  หากลงมือกระทําแตไม
สําเร็จก็ผิดฐานพยายามกระทําความผิด4  เนื่องจากเปนของตองหามตองจํากัดอยูแลวแมจะนํามา
ผานพิธีการศุลกากรก็คงเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรอยูนั่นเอง (จากคําพิพากษาฎีกาที่ 
1881/2515และ 1227/2516) 

 
นอกจากนี้อาจารยประพันธ  เนตรนพรัตน   ไดอธิบายถึงความผิดตามกฎหมาย 

ศุลกากรวา “กฎหมายศุลกากรไดบัญญัติการกระทําที่เปนความผิดไวหลายมาตรา  ความผิดนัน้
อาจรวมเขียนเปนหมวดหมูเพื่อคนควาไดสะดวกแตก็มิไดมีการจําแนกเปนทางการจงึถือเปน
บรรทัดฐานตายตัวไมได ในคําบรรยายนี้ขอจําแนกเปนหมวดหมูดังตอไปนี้  

                                                  
 

4  ชูชาติ  อัศวโรจน, ปญหากฎหมายศุลกากรและขอวิเคราะห  พิมพคร้ังที่ 1  
ตุลาคม 2544  โรงพิมพเดือนตุลา หนา 126. 
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1.ความผิดฐานลักลอบและหลีกเลี่ยงตามมาตรา  27  
2.ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 27 (มาตรา 27 ทวิ)  
3. ความผิดฐานสําแดงเท็จ ........”   
 

 ทานอาจารย กฤษฎา ทองธรรมชาติไดใหความเห็นวาเกี่ยวกับความผิดดังกลาว 
วา   "นักกฎหมายหลายคนแบงแยกกลุมและเรียกชื่อฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากรแตกตาง
กันไป  เนื่องจากกฎหมายศุลกากรบัญญัติข้ึนนานแลวและบางมาตราโดยเฉพาะมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัติความผิดหลายฐานไวในมาตราเดียวกัน  โดยไมมีการ
แยกฐานความผิดไวชัดเจนอยางเชนในประมวลกฎหมายอาญา  แตอยางไรก็ตามอาจจัดกลุม
ความผิดสําคัญ ๆ ไดดังนี้  

1. กลุมที่ 1 ความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 ความผิดใน 
กลุมนี้แยกยอยไดเปนฐานความผิดดังนี ้ 

1.1 ความผิดฐานลกัลอบหนีศุลกากร  
1.2 ความผิดฐานนําของตองหามตองจาํกดัเขามาในหรอืสงออกนอกราชอาณาจักร  
1.3 ความผิดฐานหลีกเลีย่งคาภาษีอากร........  “  

 
  ผูวิจัยเห็นวาแมในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จะมิได
บัญญัติวามีฐานความผิด ฐานลักลอบหนีศุลกากร  และความผิดฐานหลีกเลี่ยงคาภาษีอากรไว
โดยชัดแจง     แตจากการศึกษาเห็นไดวาไมวาจะเปนความเห็นในทางวิชาการสวนใหญหรือใน
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานบังคับใชกฎหมายโดยตรง (กรมศุลกากรและเจาหนาที่)  ตางก็มี
ความเห็นวาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเปนความผิดคนละฐานแตกตางจากความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีอากรซึ่งอยูในมาตรา 27 ตามกฎหมายศุลกากรเชนเดียวกัน 

 
นอกจากนีย้ังมีคําพพิากษาฎีกาวางหลักวาประการแรก  การหลีกเลีย่งภาษี 

ศุลกากรนัน้  ตองม ี ”เจตนาจะฉอคาภาษ”ี อยูดวยจึงจะเปนความผิด (คําพพิากษาฎีกาที่ 
967/2507 , 612-613/2511 และ 6925/2538)  จึงตางจากความผิดฐานลกัลอบหนีศุลกากร ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญติัศุลกากร (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2482   มาตรา 16 วาเปนความผิดโดยมิ
ตองคํานงึวาผูกระทาํมีเจตนาหรือไมก็ตาม    และประการที่สองตองนําสืบใหไดความวาจําเลยมี
เจตนาทุจริตจงึจะลงโทษจําเลยได  (คําพพิากษาฎีกาที ่581/2481)    หมายถงึกรณทีี่ผูกระทําผิดได
สําแดงชนิด  คุณภาพ ปริมาณ น้าํหนักหรือราคาแหงของใด ๆ เปนเท็จหรือกรณีการสําแดงพกิัด
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อัตราศุลกากรเปนเท็จ* ซึ่งศาลก็ไดยึดถือเปนบรรทัดฐานมาจนทุกวันนี้     แมคําพิพากษาฎกีา
ดังกลาวมิไดกลาวไวโดยชัดแจงวาความผดิฐานลักลอบหนีศุลกากรเปนความผิดคนละฐาน
แตกตางกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษ ี  แตไดกลาวถงึองคประกอบการกระทาํความผิดไวอยาง
ชัดเจนวา  ความผิดฐานหลีกเลี่ยงตองการเจตนาพิเศษคือเจตนาฉอคาภาษี   ในขณะที่ความผิด
ฐานลกัลอบหนีศุลกากรนัน้มิพักตองคาํนงึถึงเจตนาแตอยางใดจงึเปนไมไดที่ความผดิฐานเดียวกนั
หรือการกระทาํความผิดอยางเดียวกนัจะมีองคประกอบความผิดแตกตางกันในสาระ สําคัญเชนนี ้
 

ผูวิจัยมีความเห็นวาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง “การนําหรือพา 
ของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรไทย และสงหรือพาของเชนวานั้น
ออกไปนอกพระราชอาณาจักรไทย”    ทั้งนี้ไมวาจะเปนของมีอากรหรือไมหรือเปนของตองจํากัด
หรือของตองหามก็ตาม*        มีขอสังเกตเกี่ยวกับ “ยังมิไดเสียภาษี”  ในความผิดฐานลักลอบ 
หมายถึง ของที่ตองเสียภาษีอากรแตมิไดเสีย  สวน  “ของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง” ใน
ความผิดฐานหลีกเลี่ยง หมายถึงของที่แมจะไมตองเสียภาษีหรือเปนของที่ไดรับการยกเวนอากร  
ตามที่บัญญัติไวในพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ภาค 2 และ ภาค 4  ก็จะตอง
นํามาผานศุลกากรใหถูกตองเพื่อใหเจาหนาที่ไดตรวจดูวาของนั้นเปนของที่ไมตองเสียอากรหรือ
เปนของที่ไดรับยกเวนอากรจริงหรือไมซึ่งก็คือโดยการปฏิบัติพิธีการศุลกากร   ดังนั้นจึงหมายถึง
การไมผานดานโดยถูกตองหรือไมปฏิบัติพิธีการศุลกากร  ซึ่งในการนําเขาหรือสงออกนั้นจะตองมี
การผานดานศุลกากรตามชองทางหรือทาที่กําหนดหรือเรียกวาการปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดย
พนักงานศุลกากรจะดูเอกสารที่เรียกวา  “ใบขนสินคา” เปนหลักเพื่อจะทราบวามีขอผิดพลาดใด ๆ 
หรืออันจะถือเปนความผิดฐานสําแดงเท็จ   หากผูกระทํามีเจตนาจะฉอคาภาษีและกระทบคา

                                                  
 
*  ในการตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายพกิัดอัตราศุลกากรฉบบัปจจุบัน 

คือพระราชกาํหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  มาตรา 15 กฎหมายใหยึดถือคําอธิบายพิกัด
อัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซของคณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร  ซึง่ทาํขึ้นเมื่อวันที่  15  
ธันวาคม พ.ศ. 2493  โดยประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนสัุญญาดังกลาวเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2515  ประกอบการพิจารณาดวย   

* กรณีการนาํของตองหามหรือของตองจํากดัเขามาหรือออกนอกราชอาณาจักรนัน้
เปนความผิดและมีโทษตามกฎหมายเกีย่วกับของตองหามหรือตองจํากดันั้น ๆ แยกออกจาก
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
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อากรจะเปนความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากร  ดังนั้นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรจึงเปน
ความผิดคนละฐานแตกตางจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากร 
  

ข. การตีความตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

การพิจารณาในชั้นรางพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน      
พ.ศ. ....  ทั้งในชั้นกรรมาธิการสามัญ คือสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  ประกอบกับในชั้น
คณะกรรมการสามัญในทุก ๆ สมัยวาระการประชุมนับต้ังแตป พ.ศ. 2540   กระทั่งมีการ
ประกาศใชเปนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542     พบวาในสวน
ของความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากรนี้ไดมีการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วุฒิสภา  ซึ่งพิจารณาแลวเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2541  เสนอเพิ่มข้ึนมาและสุดทายเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2542  ที่ประชุมไดมีมติรับความผิดมูลฐานดังกลาว     ซึ่งเปนชวงทายของ
การเสนอและพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้   ตางกับความผิดมูลฐานอื่น ๆ เชน (1) ในเรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ (2)  ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักและมีการ
เสนอ  พิจารณามาแตตน  หรือความผิดมูลฐานอื่น ๆ ที่มีการพิจารณา  ต้ังประเด็นกระทูและ
ทบทวนกันเปนอยางมาก เชน  ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน    ความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ     ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก ฯลฯ  จึงไมอาจหาเจตนารมณของกฎหมายในชั้น
รางหรือชั้นพิจารณากฎหมาย   อันจะนําไปสูคําตอบวาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร  ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542  มาตรา 3 (7)  นั้นผูรางกฎหมายตองการใหครอบคลุมรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรดวยหรือไม 

จากปญหาดังกลาวกรมทรพัยสินทางปญญาจึงไดมีหนงัสือถึงสาํนกังานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกาขอหารือในประเด็นปญหาเรื่องความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร  อันเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542    วาความผิดดังกลาวหมายความรวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
อากรหรือหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469  ดวยหรือไม    ทั้งนี้ในการ
ประชุมหารือจากหนวยงานที่ บังคับใชกฎหมายมีความเห็นออกเปนสองฝายสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดมีความเห็นเรื่อง   “หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูล
ฐานในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”   ดังนี้ 
 
  ฝายที่หนึ่ง (เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
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เห็นวา ความผิดเกี่ยวกับการ  “ลักลอบหนีศุลกากร”  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตามมาตรา 3  
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ไมหมายความรวมถึงความ 
ผิดฐานหลีกเลีย่งการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรแตอยางใด 
 
  ฝายที่สอง (ผูแทนอธิบดีกรมศุลกากร) เห็นวา หมวด 4 วาดวยการตรวจของและ
ปองกัน “ลักลอบหนีศุลกากร” แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช  2469  (ต้ังแตมาตรา  14 
ถึงมาตรา 37) เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร  โดย
มาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจะมีเฉพาะคําวาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรเทานั้น    
หามีคําวา  “ลักลอบหนีศุลกากร”  ไมประกอบกับมาตรา 27 ทวิ   ก็จะมีเฉพาะคําวา  “หลีกเลี่ยง
อากร”  โดยไมมีคําวาลักลอบหนีศุลกากรแตอยางใด ฉะนั้น หากจะแปลความวาการลักลอบหนี
ศุลกากรมิไดหมายความรวมถึงการหลีกเลี่ยงอากรดวยนั้น    ก็จะมีผลเสียหายเกี่ยวกับการ
พิจารณาความผิดฐานชวยซอนเรน  ชวยจําหนาย  ชวยพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานําหรือรับไวโดย
ประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร  ขอหามหรือ
ขอจํากัด   เนื่องจากการกระทําในลักษณะชวยซอนเรน  ชวยจําหนาย  ชวยพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับ
จํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบ
หนีอากร     ไมอาจถือเปนความผิดอีกตอไป เปนผลให (7) ของนิยามคําวา "ความผิดมูลฐาน" ใน
มาตรา 3  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไมสามารถใช
บังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ      ดังนั้นความผิดเกี่ยวกับการ “การลักลอบหนีศุลกากร” ตาม (7) 
ดังกลาว    จึงหมายความรวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรดวย 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)   จึงไดดําเนินการพิจารณาปญหาดังกลาว 
มีความเห็นวา ตาม (7) ของนิยามคําวา   "ความผิดมูลฐาน"  ในมาตรา 3  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการ  ฟอกเงิน พ.ศ. 2542    ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเปนความผิดมูลฐาน     เพื่อใหคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานนั้น       หมายความถึงความผิดที่ได
กําหนดไวในหมวด 4 วาดวยการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช 2469    ซึ่งความในมาตรา 27  ของหมวด 4 ดังกลาว   ได
กําหนดลักษณะการกระทําตาง ๆ ที่เปนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร   อันรวมถึงการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรดวย     นอกจากนี้ กรณีไมปรากฏเหตุผลพิเศษอื่น
ใดมาสนับสนุนวาบทบัญญัติตาม (7) ของนิยามคําวา  "ความผิดมูลฐาน"  ในมาตรา 3 ดังกลาว  มี
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วัตถุประสงคที่จะบังคับเฉพาะการกระทําที่เปนการลักลอบหนีศุลกากรโดยไมรวมถึงการหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากร 
 
  ดังนั้น ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
ซึ่งเปนความผดิมูลฐานตาม (7) ของนิยามคําวา  "ความผิดมูลฐาน"  ในมาตรา 3  แหงพระราช 
บัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542     จึงหมายความรวมถึงความผิดเกี่ยวกบั
การหลกีเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลกีเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญติัศุลกากร พ.ศ. 2469  ดวย 
 
  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นในการตีความปญหา
กฎหมายดังกลาววาการกระทําความผิดลักลอบหนีศุลกากรมาตรา 27  ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรดังที่บัญญัติวาเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  วาการลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27  นั้นหมายความ
รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ. 2469  ดวย     ผูวิจัยเห็นวาเปนการตีความใหมีผลเปนการขยายความและ
นอกเหนือไปจากที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยางไรก็
ดีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหหนวยงานราชการตองปฏิบัติตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา     กรมศุลกากรจึงกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลอง   
ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการประสานงาน   โดยประกาศ  
คําสั่งและระเบียบตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานนี้คือ ”ประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2546  
เร่ือง การกระทําความผิดที่ตองสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณา
ยึดทรัพยสิน”    
 
  ตอมาสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดขอใหมีการทบทวน
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ดังกลาวเนื่องจากไดมีการตั้งขอสังเกตกรณี
ดังกลาวจากหนวยงานหลาย ๆ ฝาย  ทั้งนี้นายมานิต วิทยาเต็ม (อดีตอธิบดีกรมศุลกากร) ไดมี
ความเห็นเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบและความผิดฐานหลีกเลี่ยงไววา  “ความผดิฐานลกัลอบหนี
ศุลกากรไมรวมถึงการหลีกเลี่ยงศุลกากร  เนื่องจากอาจทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเพราะ
การหลีกเลี่ยงศุลกากรหมายถึงการยื่นเสียภาษีแตทําขอความเปนเท็จเพื่อใหคาภาษีที่คํานวณได
นอยกวาจํานวนที่ตองเสีย .......”  คณะกรรมการกฤษฎีการ (ที่ประชุมรวมกรราการกฤษฎีกาคณะ
ที่1 คณะที่ 3  และคณะที่11) จึงไดพิจารณาทบทวนโดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
ผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรมทรัพยสินทางปญญา) และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
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และปราบปรามการฟอกเงินเปนผูชี้แจงของเท็จจริงแลวมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการ
กฤษฎีการ (คณะที่ 11) วานิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ซึ่งบัญญัติใน (7) วา “ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร” นั้นหมายความถึงบรรดาความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรที่ไดกําหนดไวในหมวด 4 วาดวยการตรวจของและปองกัน
ลักลอบหนีศุลกากร แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งรวมถึงมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ดวย   คําวา “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร” ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 33 ยอมหมายถึงความผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา 27 มาตรา 27 ทวิ หรือ
มาตราอื่น ๆ ในหมวดเดียวกันนั่นเองเพราะทั้งมาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิอันเปนความผิดหลัก
ของหมวด 4 วาดวยการตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากรไมปรากฎวามีมาตราใดได
บัญญัติถึงความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรไวเปนการเฉพาะแตอยางใด5 
 
  การตีความของกฤษฎีกาเห็นไดวาเปนการพิจารณาจากกฎหมายมาตราอื่น ๆ ใน
หมวดเดียวกันมีลักษณะเปนการเทียบเคียงความผิดฐานหนึ่งเพื่อนําไปสูการเปรียบเทียบกับ
ความผิดอีกฐานหนึ่งเปนหลัก    มิไดพิจารณาจากตัวความผิดฐานนั้นเองวาความผิดทั้งสองฐาน
นั้นคืออะไร   มิไดพิจารณาวาความผิดฐานลักลอบและความผิดฐานหลีกเลี่ยงมีองคประกอบ
ความผิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร   ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเพียง
ที่ปรึกษากฎหมายของหนวยงานราชการและความเห็นดังกลาวมิใชคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาอัน
จะถือวาเปนบรรทัดฐานกฎหมายดังนั้นผูวิจัยจึงไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในการตีความกฎหมายดังกลาว 
 
  เมื่อพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําตามที่กําหนดไวในประกาศดังกลาวเห็น
ไดวา   กรณีตองเปนการกระทําความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรเสียกอน     
และมิใชทุกความผิดหรือทุกกรณีที่จะตองรายงานแตตองมีลักษณะดังที่กําหนดไวอยางใดอยาง
หนึ่งในประกาศนี้เทานั้น               จากกรณีดังกลาวอาจมองไดวากรมศุลกากรยังคงไมเห็นดวย
กับแนวคิดที่วาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเปนกรณีเดียวกันหรือรวมอยูในความผิดฐาน

                                                  
 

5  บันทกึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการพิจารณาทบทวนขอหารือ
ปญหากฎหมายเกีย่วกับความผิดมูลฐานตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2542 เร่ืองเสร็จที ่363/2547  
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หลีกเลี่ยงการเสียอากรตามคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    จึงไดมีการกําหนด
กฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งเปนเงื่อนไขและขอจํากัดในการรายงานการกระทําความผิดหลีกเลี่ยงใหแคบ
และจํากัดมากที่สุด   หรืออาจเปนกรณีที่เปนการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเปนดุลพินิจอันจะกอใหเกิด
ความคุมครอง  ความเปนธรรมและความคลองตัวในการดําเนินพิธีการและตอผูประกอบการ      
ผูวิจัยเห็นวาความเห็นทุกฝายตางก็เปนความเห็นของนักกฎหมายผูทรงคุณวุฒิและเปนเหตุเปน
ผลตามที่กลาวอาง    ไมวาความเห็นของนักกฎหมายหรือกรมศุลกากรซึ่งเปนผูบังคับใชกฎหมาย
โดยตรงหรือแมแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของหนวยราชการ   
ก็เปนเพียงความเห็นทางกฎหมายหนึ่งมิอาจถือเปนที่สุดได  ทั้งนี้เนื่องจากมิใชบทบัญญัติแหง
กฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลซึ่งอาจถือเปนบรรทัดฐานและขณะนี้ยังไมคําพิพากษาฎีกาใด
เปนแนวบรรทัดฐานในกรณีนี้ได    จึงเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายศุลกากรมาตรา  27  มิได
บัญญัติไวอยางชัดเจนในความผิดฐานดังกลาวหากมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพสังคมและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน   นาจะเปนวิธีการที่ดีแมการ
แกไขพระราชบัญญัติจะมีข้ันตอนและตองใชเวลาก็ตาม     ทั้งพระราชบัญญัติศุลกากรก็มีการ
แกไขอยูหลายครั้งถึงปจจุบันนี้ก็เปนฉบับที่ 19 แลว  จึงเห็นวาควรมีการบัญญัติลักษณะการ
กระทําความผิด  และฐานความผิดใหชัดเจนวาการกระทําอยางไรเปนความผิดฐานลักลอบ   
อยางไรเปนหลีกเลี่ยง โดยแยกเปนคนละมาตราอยางประเทศออสเตรเลียแตอาจกระทบถึง
ความผิดมาตราอื่น ๆ หรือจะรวมไวในมาตราเดียวอยางเดิมจะเปนการสะดวกกวาก็ได    อยางไรก็
ดีไดมีการตั้งขอสังเกตวาหากเห็นวาคํานิยามที่กําหนดไวนั้นมีความหมายกวางเกินไปก็สมควรมี
การปรับปรุงกฎหมายเสียใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไป  ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาความผิดมูลฐานลักลอบ
หนีศุลกากรเปนการกําหนดความผิดมูลฐานที่ยังแคบเกินไปแตการตีความของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาดังกลาวนั้นกวางมากเกินไป   จึงเห็นวาควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินใหความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7)  
ซึ่งจะไดศึกษาในหัวขอที่ 4.2 ตอไป   
 

ค. การรายงานความผิดมูลฐาน 
 

นอกจากปญหาในการตีความในความผิดฐานลกัลอบและฐานหลีกเลีย่งตามกฎ 
หมายศุลกากรและกฎหมายฟอกเงนิแลวยังมีประเดน็ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึง่แมวาจะไมใช
กรณีการแกไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานนี้โดยตรงแตเปนปญหาที่เกิดขึน้ในการบังคับใชกฎหมาย
ฟอกเงินในมูลฐานความผิดลักลอบหนีศุลกากรคือ    เนื่องจากการตีความของสํานักงาน



 161

คณะกรรมการกฤษฎีกาวาความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิมาตรา 3(7) “ฐานลกัลอบหนี
ศุลกากร”  หมายความรวมถงึความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากร กรมศุลกากรจึงไดมีการประกาศ  

1) คําสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกระทํา
ความผิดที่ตองสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณา
ยึดทรัพยสิน (กกปง.) ในการพิจารณากลั่นกรองรายงานการกระทําความผิดที่เขา
ขายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินมาตรา 3(7)  

2) ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการพิจารณาการกระทําความผิดที่ตองสงเรื่องให
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสิน พ.ศ. 2546 
ประกาศ  คําสัง่  และระเบียบตาง ๆ มีความมีความสัมพนัธกนัในทัง้ในดานการ 

กําหนดหลักเกณฑ  ลักษณะ  ประเภทความผิดที่เขาขายวาจะเปนการกระทําความผิดมูลฐาน
ตามที่กําหนดไดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   ซึ่งเจา
พนักงานที่เกี่ยวของตองทําการรายงานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พิจารณายึดทรัพยสิน  ตลอดจนขั้นตอน  หลักเกณฑ   อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ 
และรายละเอียดตาง ๆ  ซึ่งไมวาจะเปนเจาพนักงานหรือผูนําเขา  สงออกจําเปนตองทราบและทํา
ความเขาใจใหถูกตองไปในแนวทางที่สอดคลองกัน     กฎเกณฑตาง ๆ สําคัญและมีผลตอการ
พิจารณาการกระทําความผิดที่กรมศุลกากรตองรายงานแกสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเพื่อพิจารณา       แมวาจะไมเห็นดวยกับการตีความดังกลาวแตในทางปฏิบัติปจจุบันกรม
ศุลกากรตองรายงานความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่เขาขายหรือมีลักษณะดังกลาวไปยัง
สํานักงานปปง.เมื่อพบหรือจับกุมไดโดยมีคณะกรรมการ (ตามคําสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546) ใน
การพิจารณาเพื่อดําเนินการตามระเบียบเปนกิจจะลักษณะ (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2546 
,คําสั่งกรมศุลกากรที่ 465/2546 และระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการพิจารณาการกระทําความผิด
ที่ตองสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสิน พ.ศ. 2546 ) 

ในการรายงานความผิดฐานลักลอบศุลกากรตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  2544”  (เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  2544)  ขอ 4 วรรคทาย “ลักษณะคดีที่ตองรายงานตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นตามขอ 16 แหงระเบียบนี้”  ประกอบกับ “ขอตกลงตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2544  ฉบับที่1  (พ.ศ. 2544) ”   ขอ 1 (7)   กําหนดให 
“ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร    ใหรายงานในคดี
ความผิดฐานนําเขาหรือสงออก”  สรุปแลวก็คือใหรายงานความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรในการ
นําเขาและสงออก    ปญหาที่เกิดขึ้นคือ    
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1)  กรมศุลกากรตองรายงานการลักลอบศุลกากรทุกความผิดที่พบหรือจับกุมได
หรือไม   แมมิไดกําหนดเงื่อนไขใดเปนพิเศษและแมวาจะมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงวาตองรายงาน
ทุกความผิดแตเมื่อมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือรายละเอียดใด ๆ จึงมีความหมายอยูในตัววา
ตองการใหมีการรายงานความผิดทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชมาตรการตาง ๆ ตาม
กฎหมายฟอกเงินเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยเร็วที่สุดและมาก
ที่สุดตามกฎหมาย     แตจากการศึกษาพบวาในการปฏิบัติงานของศุลกากรมีการจับกุมผูกระทํา
ความผิดจํานวนมากในแตละเดือนโดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 400 รายแลว เชนในเดือนมกราคม ป 2547 
เฉพาะผูลักลอบมีการจับกุมได 438 ราย , ป 2546 เดือนพฤศจิกายน 454 ราย , ธันวาคม 439  
ราย  และยังมีผูกระทําความผิดรายยอยหรือมีมูลคาไมมากนัก  เชน หอม กระเทียม  ขนม น้ําหอม 
บุหร่ี สินคาทั่วไปจํานวนไมกี่ชิ้นมูลคาไมมากนัก  รวมถึงผูกระทําความผิดเปนครั้งคราวอีกดวย 
เปนตน  อุปสรรคสําคัญประการแรกคือในทางปฏิบัติจึงไมสามารถที่จะมีการรายงานความผิดหรือ
คดีทั้งหมดไปยังสํานักงาน ปปง.ได     ประการที่สองพบวาไมมีการกําหนดเกณฑสําหรับ
คณะกรรมการกลั่นกรองหรือ กกปง. (ตามคําสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546)ใชเปนดุลยพินิจในการ
พิจารณาเพื่อรายงานความผิดและในระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการพิจารณาความผิด ฯ ก็มิได
กําหนดเรื่องดังกลาวไวเชนกัน 

 
 2)  ระเบียบสํานักนายกฯและขอตกลงตามระเบียบดังกลาวไมมีสภาพบงัคับแตอยาง

ใด   แมวาจะมีหลักเกณฑเกี่ยวกับคดีที่ตองรายงานอยางชัดเจนแตหากไมมีสภาพบังคับก็อาจไมมี
การรายงานคดีตามที่กาํหนดไวก็ได  ดังนัน้หากคดีรายใดที่ไมไดมีการรายงานไปยงัสํานักงานปปง. 
เปนคดีสําคัญก็จะเกิดความเสียหายและเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงนิที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง    

 
  สําหรับปญหาแรกเกี่ยวกับคดีลักลอบศุลกากรที่ตองรายงานไปยังสํานักงาน 
ปปง.นั้น     ผูวิจัยเห็นวาควรมีหลักเกณฑในการพิจารณาวาคดีลักลอบที่มีลักษณะอยางไรจึงควร
รายงาน     จะเห็นไดจากมาตรา 3 วรรคทายของรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินวา “ความผิดอาญาตาม (7) จะตองมีลักษณะที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ เปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคญั
หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรมหรือมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือ
ผูสนับสนุน ทั้งนี้ใหกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดในกฎกระทรวง”   เห็น
ไดวากฎหมายมุงบังคับแกคดีที่มีความสําคัญจริง ๆ ประกอบกับเหตุผลทางดานปริมาณคดีและ
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ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ   ควรนําหลักเกณฑตามมาตราดังกลาวเปนแนวทางในการกําหนด
ลักษณะความผิดโดยพิจารณาใหมีรายละเอียดของลักษณะความผิดเชนเดียวกับหลักเกณฑใน
การรายงานความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี    ปญหาประการที่สองในเรื่องสภาพบังคับของระเบียบ
และขอตกลง    ตามรางกฎหมายฟอกเงินมาตรา 3 วรรคทายบัญญัติใหกําหนดลักษณะความผิด
ดังกลาวโดยออกเปนรายละเอียดในกฎกระทรวงซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมาย    ดังนั้นหากราง
กฎหมายฟอกเงินฉบับนี้มีผลบังคับใชและมีการบัญญัติกฎกระทรวงที่มีลักษณะหรือรายละเอียด
ดังเชนประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2546ตามที่ผูวิจัยเสนอไวจะทําใหเกิดความชัดเจนและเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทหรือลักษณะคดีที่ตองรายงานและกําหนดใหมีกรมศุลกากรรายงานคดีดังกลาวไป
ยังสํานักงานปปง.ทันที ก็จะสามารถแกปญหาเรื่องสภาพบังคับในการปฏิบัติตามกฎหมาย    
สําหรับการดําเนินการในขณะนี้เนื่องจากยังไมมีหลักเกณฑใด ๆ เกี่ยวกับความผิดที่ตองรายงาน 
ดังนั้นควรมีการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนเจาหนาที่ศุลกากร  หรือเจาหนาที่ของ
สํานักงานปปง. ใหตระหนักถึงความสําคัญของความรวดเร็วและครบถวนในการรายงานความผิด
ที่เกิดขึ้น  หรืออาจกําหนดเปนการภายในใหมีการติดตอประสานงานดานขอมูลตาง ๆ เปนประจํา
และตอเนื่องเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิผล 
 

4.2.2 ขอพิจารณาการกําหนดความผิดมูลฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรโดยเปรียบเทียบ 
กับกฎหมายตางประเทศ 
 
ในการพิจารณาวาควรกําหนดใหความผิดหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดมูล 

ฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม   นอกจากพิจารณาจาก
ขอสนับสนุนและขอคัดคานตาง ๆ ในหัวขอที่ 2 ที่ไดกลาวไวแลว    ยังควรศึกษาและเปรียบเทียบ
จากกฎหมายของตางประเทศเพื่อนํามาพิจารณาประกอบ   สําหรับประเทศที่ควรทําการศึกษาซึ่ง
จะกลาวถึงตอไปคือประเทศสหรัฐอเมริกา         ในหัวขอนี้จะกลาวถึงเฉพาะกรณีความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีของไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐเทานั้น 
 

ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  ความผิดเกีย่วกับการลักลอบศุลกากรสหรัฐ บัญญัติอยูใน Title 18  เร่ือง 
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อาชญากรรมและกระบวนการทางอาญา ( Crimes  and  Criminal  Procedures )  ตอนที ่ 1  
เร่ือง อาชญากรรม สวนที่  27   :  ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร  มาตรา 545 แยกลักษณะการกระทํา
ความผิดออกเปนสองกลุมใหญ ๆ ดังนี ้

1) ความผิดฐานลักลอบศุลกากร 
2) ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษ ี
3) การนาํเขาซึง่สินคาอันเปนการขัดตอกฎหมาย 
4) ใหความสะดวกในการขนสง 
5) ปกปดหรือซื้อขายสินคาทีน่าํเขามาโดยขดัตอกฎหมาย 

 
ความผิดทัง้ 5 ฐานดงักลาวสามารถแยกองคประกอบความผดิไดดังนี้  
 

1) ความผิดฐานลักลอบศุลกากร 
องคประกอบภายนอก 
1. ผูใด 
2. ลักลอบ หรือพยายามลักลอบ  หรือนําเขาโดยไมเปดเผย 
3. ซึ่งสินคาใดในสหรัฐซึ่งกฎหมายกาํหนดใหมีการแจงรายการบัญชีสินคา   
องคประกอบภายใน 
1. โดยเจตนา (ธรรมดา) 
2. เจตนาพิเศษ เพื่อเพื่อกระทาํการฉอฉลสหรัฐ 
 

2) ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษ ี
องคประกอบภายนอก 

  1. ผูใด 
2. ผานศุลกากร  หรือพยายามผานศุลกากร 

  3. โดยแจงบัญชรีายการสนิคา หรือเอกสาร  เปนเท็จหรือปลอม  หรือ 
   โดยฉอฉลรายการสินคาหรือเอกสารใด ๆ  

องคประกอบภายใน 
1. โดยเจตนา (ธรรมดา) 
2.   เจตนาพิเศษ เพื่อเพื่อกระทาํการฉอฉลสหรัฐ 

 
3) การนาํเขาซึง่สินคาอันเปนการขัดตอกฎหมาย 
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องคประกอบภายนอก 
1. ผูใด 
2. นําเขา หรือรับ หรือปกปด หรือซื้อ หรือขาย 
3. ซึ่งสินคาใดที่ขัดตอกฎหมาย 

องคประกอบภายใน 
1. โดยเจตนา หรือ โดยฉอฉล 

 
4) ใหความสะดวกในการขนสง 
องคประกอบภายนอก 

1. ผูใด 
2. ใหความสะดวกในการขนสงแกการนาํเขาสินคาโดยขัดตอกฎหมาย 

องคประกอบภายใน 
  โดยเจตนา หรือ โดยฉอฉล 

 
5) ปกปดหรือซื้อขายสินคาทีน่าํเขามาโดยขดัตอกฎหมาย 
องคประกอบภายนอก 

  1. ผูใด 
2. ปกปด หรือขายสินคาทีน่ําเขาโดยขัดตอกฎหมาย 

องคประกอบภายใน 
  1. เจตนาธรรมดา (โดยรูวาสินคาดังกลาวไดนําเขามาโดยขัดตอกฎหมาย) 

ความผิดทั้ง 5 ฐานที่บัญญัติรวมอยูในมาตรา 545 นั้นมีลักษณะการกระทําความผิดที่ตรง
กับฐานความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ของไทยดังนี้ 
 

1) ความผิดฐานลักลอบศุลกากร    ตรงกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตาม
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  

2) ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี ตรงกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี ตามมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  

3) การนําเขาซึ่งสินคาอันเปนการขัดตอกฎหมายตรงกับความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากรตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  
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4) ใหความสะดวกในการขนสง  เปนความผิดฐานหนึง่ในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 

5) ปกปดหรือซื้อขายสินคาที่นําเขามาโดยขัดตอกฎหมาย ตรงกับความผิดในมาตรา 
27 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2499 (ฉบับ 13)คือ การรับไวโดย
ประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยง
อากร หรือขอหามหรือขอจํากัด 

 
 จากบทบัญญัติดังกลาวสรุปไดวาความผิดขอหาหนีศุลกากรของสหรัฐนั้น
เหมือนกันหมดคือ    ไมวาจะเปนการลักลอบนําเขาสงออกหรือโดยนําเขาอยางลับ ๆ หรือการนํา
สินคาตองหามเขาออกประเทศ เชน ยาเสพติด สัตวปาสงวน ฯลฯ  ซึ่งก็คือความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากร   หรือจะดวยการหลีกเลี่ยงดวยการผานศุลกากรโดยการแจงรายการสินคาเปนเท็จหรือ
ปลอมหรือฉอฉลรายการสินคาหรือเอกสารใดเพื่อไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยกวาความเปน
จริง  (ซึ่งตรงกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรของไทย)  
นอกจากนี้ความผิดในการรับ ซื้อ ขาย  ใหความสะดวกในการขนสง  การปกปดหรือขายสินคาที่
นําเขามาโดยผิดกฎหมาย( ม.27 ทวิ)ก็เปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรดวยเชนกัน     ดังนั้น
จึงไมมีปญหาในการตีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบและความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีแต
ประเด็นที่เปนปญหาตองพิจารณาตอไปก็คือ  ความผิดฐานลักลอบหนีภาษีศุลกากรเปนความผิด
มูลฐานตามกฎหมายสหรัฐหรือไม    อยางไร     
 

 ความผิดตามมาตรา 545  “การลักลอบสินคาเขามาในสหรัฐ” เปนความผิดมูล
ฐานตามกฎหมายฟอกเงินสหรัฐดังที่บัญญัติไวใน U.S.C.Title 18 มาตรา 1956 (7) (D)   ซึ่งผูวิจัย
ไดแยกฐานความผิดและองคประกอบความผิดไว   จะเห็นไดวาความผิดฐาน “ลักลอบสินคาเขา
มาในสหรัฐ” ระบุถึงการกระทําหลาย  ๆ ประเภทที่ถือวาเปนความผิดในมาตราดังกลาว
เชนเดียวกับการบัญญัติความผิดฐานลักลอบศุลกากรของไทยที่มีความผิดหลายฐานอยูในมาตรา
เดียวกัน   แตมาตรา 545 ของสหรัฐนั้นมีการกระทําความผิดที่ตรงกับฐานความผิดตามมาตราอื่น
ในกฎหมายศุลกากร   เปนการบัญญัติการกระทําความผิดที่กวางและครอบคลุมหลาย ๆ การ
กระทํา  และในการบัญญัติความผิดมูลฐานในสวนที่เกี่ยวกับการลักลอบศุลกากรนั้น   ได
กําหนดใหความผิดตามมาตรา 545 ทั้งหมดเปนความผิดดวยมิใชจํากัดเฉพาะฐานใดฐานหนึ่ง
เทานั้น      
 
  ข. ประเทศออสเตรเลีย 
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  พระราชบัญญติัศุลกากร ค.ศ. 1901 ของประเทศออสเตรเลีย   เกี่ยวกับเร่ืองการ
ลักลอบศุลกากรนั้นบัญญัติอยูในหมวดที่ 2 (  Division 2)  เร่ือง โทษ  
มาตรา 233  “การลักลอบและนําเขา-สงออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย”  แยกไดเปน 3 กลุมคือ    
 

1) ความผิดเกีย่วกับการลักลอบ 
2) ความผิดเกีย่วกับการนําเขาหรือสงออกอนัเปนการตองหาม 
3) ความผิดเกีย่วกับการขนถายหรือครอบครองสินคาดงักลาว 
 

ความผิดฐานลักลอบศุลกากรทั้งสามกรณีสามารถแยกองคประกอบไดดังนี้ 
 
1) ความผิดเกีย่วกับการลักลอบ 
องคประกอบความภายนอก 
 1. ผูใด 
 2. ลักลอบสินคาใด ๆ   
องคประกอบภายใน 
 1. โดยเจตนา 
 
2) ความผิดเกีย่วกับการนําเขาหรือสงออกอนัเปนการตองหาม 
องคประกอบความภายนอก 
 1. ผูใด 
 2. นําเขาหรือสงออกอันเปนการตองหาม 
องคประกอบภายใน 
 1. โดยเจตนา     
  
3) ความผิดเกีย่วกับการขนถายหรือครอบครองสินคาดงักลาว 
องคประกอบความภายนอก 
 1. ผูใด 
 2. ขนถายหรือครอบครองกรรมสิทธิ์โดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งสนิคาลักลอบหรือนํา 

เขาหรือสงออกโดยมิชอบ 
องคประกอบภายใน 

1. โดยเจตนา     
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บทบัญญัติมาตรานี้เปนบทบัญญัติโดยตรงในเรื่องการลักลอบศุลกากร   ซึ่งตรง 

กับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรของไทยที่บัญญัติไวในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469        ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้ไดระบุการ
กระทําตาง ๆ ที่กฎหมายศุลกากรถือวาเปนความผิด   โดยจํากัดการกระทําไว 4 ประการไดแก          
  1) การลักลอบนําสินคา   ซึ่งมีความหมายตรงกับ  การนําหรือพาเขามาซึ่งของที่ยัง
มิไดเสียคาภาษี   และการสง หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกราชอาณาจักร   

2) การนําเขาอันเปนการตองหาม  หมายถึงการนําหรือพาเขามาซึ่งของที่มีอากรตอง 
ชําระแตยังมิไดเสียคาภาษหีรือมิไดเสียคาภาษีใหครบถวนถูกตอง    หรือของตองจํากัดหรือของ
ตองหามเขามาในราชอาณาจักร    

3)       การสงออกอันเปนการตองหาม หมายถึงการสงหรือนําของที่มีอากรตองชําระแต 
ยังมิไดเสียคาภาษี   หรือมไิดเสียคาภาษใีหครบถวนถกูตอง  หรือของตองจํากัดหรือของตองหาม
ออกไปนอกราชอาณาจักร   

การกระทําความผิดทั้ง 3 ประการนั้นคือการนําหรือพาเขามาซึ่งของที่ยังมิไดเสีย 
คาภาษี  หรือมิไดเสียคาภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย  หรือกรณีของตองจํากัดหรือของตองหาม  
จะมีลักษณะการกระทาํความผิดที่เหมอืนกับฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากรไทยคือ ความผดิ
ฐานลกัลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27  

4) ขนถายหรือครอบครองกรรมสิทธิ์โดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาลักลอบหรือนํา 
เขาหรือสงออกโดยมิชอบ 
  ในสวนของการขนถายสินคาซึ่งลักลอบหรือซึ่งนําเขาหรือสงออกโดยมิชอบ  เปน
การกระทําที่ตรงกับมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 คือ เปนการชวยเหลือดวย
ประการใด ๆ ในการนําของเชนนี้เขามาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร     

สวนการครอบครองกรรมสิทธิ์โดยมิชอบดวยกฎหมายซึง่สินคาลกัลอบหรือซึ่งนํา 
เขาหรือสงออกโดยมิชอบ   หมายถึงความผิดฐานรับของลักลอบของหนีศุลกากร  ตามมาตรา 27 
ทวิ     ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดชวยซอนเรน  ชวยจําหนาย  ชวยลักพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานํา  หรือรับ
ไวโดยประการใด  ซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ขอ
หาม หรือขอจํากัด.....” 

มาตรา 234 (1) ความผิดฐานหลีกเลีย่งภาษีศุลกากร  
  หมายถงึผูทีน่าํเขาหรือสงออกผูนัน้มีหนาที่ตองชําระคาอากรแตหลีกเลี่ยงชาํระคา
อากรดังกลาวมีลักษณะเชนเดียวกับความผิดฐานหลีกเลีย่งคาภาษีศุลกากรตามมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญติัศุลกากร พ.ศ. 2469   
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    จึงสรุปไดวาความผิดฐานลักลอบศุลกากรมาตรา 233  “การลักลอบและนําเขา-
สงออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย”  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรของประเทศออสเตรเลีย ตาม 
Customs Act of 1901   มีลักษณะการกระทําตามความหมายในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายไทยแตตางกันตรงที่รวมความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันตามมาตรา 27 ทวิ อยูดวย     
สวนมาตรา 234(1) มีลักษณะการกระทําความผิดตรงกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของ
ไทย   คือเปนการกระทําเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีไมวาโดยวิธีการใด ๆ  ดังนั้นตามกฎหมาย
ศุลกากรออสเตรเลียจึงถือวาความผิดฐานลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดคนละ
ฐานแตกตางกัน     ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปก็คือ   ความผิดฐานลักลอบศุลกากรเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายออสเตรเลียหรือไม อยางไร      
 
  แมประเทศออสเตรเลียจะไมมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินอยางประเทศสหรัฐหรือประเทศไทย   แตตามที่ไดกลาวไวเบื้องตนถึงมาตรการและ
กฎหมายตาง ๆ ที่ถือวาการกระทําความผิดใดที่ถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ออสเตรเลียไดบาง    ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรของออสเตรเลียนั้น   นอกจากความผิดเกีย่วกบั
ยาเสพติด   ความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่ถือเปนความผิดมูลฐานคือ “การหลีกเลี่ยงภาษี” 
(Tax Evasion)  ซึ่งรวมถึงการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรทั้งนี้ตาม  Customs Act  of 
1901 มาตรา  233 (1), 234(1)  ประกอบกับ     Proceed of Crime Act 1987  มาตรา 7    จึงเห็น
ไดวากฎหมายบัญญัติความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรแยกออกจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
เพื่อผลที่แตกตางกันในอัตราโทษเทานั้น    ดังนั้นทั้งความผิดฐานลักลอบศุลกากรหรือความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรจึงถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 
 
  จากการศึกษานี้เห็นไดวาทั้งสหรัฐและออสเตรเลียตางก็กําหนดใหความผิด
ลักลอบและ/หรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดมูลฐานทั้งสิ้นเนื่องจากความผิดที่มี
ผลกระทบตอภาษีนั้นถือเปนความผิดที่สําคัญมาก  เนื่องจากผลประโยชนที่จะไดจากการกระทํา
ความผิดนั้นมีมูลคามหาศาลซึ่งก็คือเงินหรือรายไดสําคัญอันดับตน ๆ ของประเทศจึงเปนความผิด
ที่มีผลกระทบและเปนการทําลายเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ  ที่ผูกระทําความผิดนั้นสวนใหญ
จะเปนพวกลักลอบเปนขบวนการหรือองคกรที่มีอิทธิพลกระทั่งขบวนการหรือองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ   อาชญากรรมและอาชญากรเหลานี้จึงเติบโตขึ้นและมีแนวโนมที่จะปองกันและ
ปราบปรามดวยกฎหมายและมาตรการเดิม ๆ ไดยากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  นานาประเทศจึงมีความเห็น 
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ตรงกันวาความผิดเกี่ยวกับภาษีศุลกากรไมวาจะเปนการลักลอบศุลกากรและหลีกเลี่ยงการชําระ
คาอากรสมควรเปนความผิดมูลฐาน 
 

ประเด็นสําคญัที่ควรศึกษาและวิเคราะหคือ   ความผิดฐานหลีกเลีย่งคาภาษีสมควร 
เปนความผิดมูลฐานหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม    
เพราะเหตุใด    และสมควรมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  หรือไมและควรมีแนวทางอยางไรในหัวขอตอไป   
 

4.2.3 ขอพิจารณาในการกําหนดความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปน 
ความผิดมูลฐาน 

 
ก) เหตุผลในการบัญญัติความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเปนความผิดมลูฐาน 
 
  จากที่ไดกลาวไวในหัวขอที่แลวเรื่อง  ความเปนมาในการบัญญัติความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ในสวนความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรนั้น  มิไดมีการเสนอหรือพิจารณากันอยางกวางขวางอยาง
มาตั้งแตตนดั่งเชนความผิดมูลฐานอื่น ๆ เชน  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความผิดเกี่ยวกับ
เพศ  เปนตน  ดังนั้นในการพิจารณาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรจึงยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนใน
การพิจารณาวาในการกําหนดความผิดฐานดังกลาวนั้นมีความหมายรวมถึงความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีหรือไม   หรือวาไดมีการเสนอฐานความผิดอื่นตามกฎหมายศุลกากรใหเปน
ความผิดมูลฐานดวยหรือไม   
 
  ผูวิจัยเห็นวาทั้งความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงภาษีนั้นมีเหตุผล
และความจําเปนที่ตองนํามาบัญญัติใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  เนื่องจากแตเดิมความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงภาษีนั้น
ถือเปนความผิดที่มีโทษคอนขางจะรุนแรง คือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับส่ีเทาของราคาของรวม
อากรแลว  และถือเปนความผิดที่มีโทษมากที่สุดในบรรดาความผิดทางศุลกากร      จะเห็นไดวา
เปนการกระทําที่มีลักษณะที่อุกอาจ  ทาทายอํานาจรัฐอยางมากและมีผลตอคาอากรคือรัฐจะอาจ
ไมไดรับคาภาษีอากรเลย     และเชนเดียวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรในตางประเทศที่
กําหนดใหมีโทษมากกวาความผิดฐานอื่น ๆ ไมวาจะเปนโทษจําหรือโทษปรับ       แตอยางไรก็ดีใน
ปจจุบันนี้จึงเห็นไดวารูปแบบในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยง
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ภาษีเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากความผิดในลักษณะการหนีภาษีหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนี้เปน
การกระทําความผิดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใหผลตอบแทนสูงมาก  กลาวคือผูประกอบอาชญากรรม
ดังกลาวก็ไดผลตอบแทนที่สูงคุมคานาเสี่ยง เมื่อถูกปราบปรามมากขึ้นก็เกิดมีการวางแผน
สลับซับซอนจากการกระทําผิดดวยตนเอง ก็เกิดเปนขบวนการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบที่
เรียกวา “องคกรอาชญากรรม” (Organized Crime) ยิ่งไปกวานั้น ยังพัฒนาไปในรูปแบบของ 
“องคกรอาชญากรรมขามชาติ” ซึ่งเปนความรวมมือกันในการประกอบอาชญากรรม มีวิธีการ
กระทําความผิดที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนจัดเตรียมการปกปองผูอยูเบื้องหลัง
กระบวนการประกอบอาชญากรรม จนกฎหมายยากที่จะเอื้อมมือถึงได    จึงมีลักษณะของ
อาชญากรรมอีกประการหนึ่งคือเปนอาชญากรรมที่ยากแกการปราบปราม ซึ่งไดมีการพัฒนา
รูปแบบของการประกอบอาชญากรรมและขยายหนวยงานซึ่งยากตอการปราบปรามมากยิ่งขึ้น   
ยิ่งรัฐมีมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดมากขึ้นเทาใด  ก็ยิ่งทําใหผูกระทําความผิด
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้มากขึ้นเทานั้น  ไมวาจะเปน
การใชอิทธิพลของตน  หรือใชเงิน      จึงมีรูปแบบการกระทําความผิดและองคกรที่มีความซับซอน
ยิ่งขึ้นจนเปนองคกรอาชญากรรมนั่นเอง    นอกจากนี้ความผิดในการลักลอบหนีศุลกากรและ
หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดที่มีลักษณะเปนคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากคาภาษีอากรตาง ๆ ที่รัฐสูญเสียนั้นมีจํานวนมหาศาล  เปนการกระทบตอรายไดหลักของ
รัฐถือเปนภัยตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    หรือกลาวโดยสรุปก็คือลักษณะของความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรในปจจุบันไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัตถุประสงคในการลักลอบ
ศุลกากรคือ   เปนความผิดที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม  เปนการกระทําความผิดที่ให
ผลตอบแทนสูง   เปนการกระทําความผิดที่มีลักษณะยากตอการปราบปราม  และเปนความผิดที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลักษณะการประกอบ
อาชญากรรมดังกลาวตามทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินทุกประการ 
 
  ผูวิจัยเห็นวาทั้งความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
มีมูลเหตุจูงใจและผลกระทบจากการกระทําความผิดดังกลาวไมแตกตางกัน  จึงเห็นวาควร
กําหนดใหความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินโดยมี
แนวทางเชนเดียวกับความผิดฐานลักลอบคือ ทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานและ
ขอพิจารณาอื่น ๆ ดวยเหตุผลในลักษณะทํานองเดียวกัน 
 

ข) ทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐาน  
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 จากการศึกษากฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของ

ตางประเทศและพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2452  พบวามทีฤษฎี
ในการกาํหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ดังนี ้

 
1. ความผิดทีม่ีลักษณะของความผิดเปนองคกรอาชญากรรม 
ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศและเปนปญหาที ่

ยิ่งทวีความรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายนานับประการ ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน การประกอบ
อาชญากรรมก็มีจํานวนเพิ่มข้ึน แมวาจะมีกฎหมายบัญญัติลงโทษอยางเด็ดขาดก็ตาม แตผู
ประกอบอาชญากรรมดังกลาวก็ไดผลตอบแทนที่สูงคุมคานาเสี่ยง เมื่อถูกปราบปรามมากขึ้นก็เกิด
มีการวางแผนสลับซับซอนจากการกระทําผิดดวยตนเอง ก็เกิดเปนขบวนการประกอบอาชญากรรม
ในรูปแบบที่เรียกวา “องคกรอาชญากรรม” (Organized Crime) ยิ่งไปกวานั้น ยังพัฒนาไปใน
รูปแบบของ “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” ซึ่งเปนความรวมมือกันในการประกอบอาชญากรรม มี
วิธีการกระทําความผิดที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนจัดเตรียมการปกปองผูอยูเบื้องหลัง
กระบวนการประกอบอาชญากรรม จนกฎหมายยากที่จะเอื้อมมือถึงได  
 

สาระสําคัญขององคกรอาชญากรรม คือ กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการใน
บริการและสินคาที่ผิดกฎหมายและรวมถึงการประกอบในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย   ความผิดลักษณะ
นี้มักจะเปนคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีผูกระทําผิดตั้งแต 2 คนขึ้นไปกระทําเปนขบวนการ มีการ
วางแผนการกันลวงหนา ตัวการใหญหรือผูบงการอยูเบื้องหลังมักจะหลุดรอดจากกฎหมาย 
เนื่องจากพยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะสาวเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่ถูกจับไดมักจะเปนผูปฏิบัติการ
ซึ่งจะเปนลูกนองระดับลาง ความผิดลักษณะนี้ เชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับ
การคาหญิงและเด็ก ความผิดเกี่ยวกับการคาอาวุธสงครามขบวนการลักลอบหนีภาษีและ
หลีกเลี่ยงภาษี ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม เหมืองแร และน้ํามัน เปนตน 

 
จากการศึกษาดานขอมูลสถติิจากสํานักกฎหมาย ทัง้ฝายคดีลักลอบและคดี 

หลีกเลี่ยง พบวามูลคามหาศาลในแตละปพบวาโดยเฉลี่ยความผิดฐานลักลอบศุลกากรเฉพาะที่
จับไดกวาสองพันลาน  และฐานหลีกเลี่ยงภาษีกวา สองพันลานเชนกัน ในแตละเดือนมีมูลคา
ต้ังแต หลายสิบลานถึงหลายรอยลานบาท   และคดีที่จับไดจะเปนสินคาที่มีมูลคาสูง เชน เดือน 
มกราคม 2547  มีมูลคาที่จับกุมได  สินคาลักลอบ 439 ราย มูลคา 812.01 ลานบาท   รถยนตนั่ง
สวนบุคคล มูลคา 60.03 ลานบาท   อะไหลรถยนต มูลคา 89.06 ลานบาท    เพชรเจียรไนแลว 
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มูลคา 5.83 ลานบาท สวนประกอบกลองถายรูป มูลคา 4.14 ลานบาท ยาเสพติด มูลคา 29.15 
ลานบาท   เครื่องจักรกลใชกับงานโลหะ มูลคา 15.43 ลานบาท เปนตน  สวนคดีหลีกเลี่ยงภาษี
พบวาในชวงเวลาเดียวกัน   สินคาหลีกเลี่ยง 752 ราย มูลคา 1,444.34 ลานบาท  มสิีนคามลูคาสงู  
เชน   อะไหลรถยนต มูลคา 89.06 ลานบาท เคมีภัณฑ มูลคา 30.49 ลานบาท รถยนตนั่งสวน
บุคคล มูลคา 10.71   เคมีภัณฑ มูลคา 25.52 ลานบาท  เครื่องจักรและอุปกรณ มูลคา 6.80 ลาน
บาท อุปกรณทําดวยเหล็ก มูลคา 5.58 ลานบาท  เปนตน    ในดานตัวผูกระทําความผดิทีถ่กูจบักมุ
นั้นมีทั้งที่ซ้ํารายเดียวกันและตางรายบางและมีความเปนไปไดสูงวาผูถูกจับกุมแมจะตางราย  แต
อาจมีผูที่อยูเบื้องหลังในระดับสูงหรือนายทุนเดียวกันหรือมีการรวมกันเปนขบวนการทั้งนี้อาจเปน 
องคกรอาชญากรรมในประเทศหรือองคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งขึ้นอยูกับสินคาหรือของที่ทํา
การลักลอบหรือหลีกเลี่ยง   จึงเห็นไดวาผูกระทําความผิดมีลักษณะของกลุมหรือขวนการ  และได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงเฉพาะรายหรือสินคาเล็ก ๆ นอย ๆ  อยางใน
อดีต 

 
2. ความผิดที่ลักษณะของอาชญากรรมมีผลตอบแทนในวงเงนิที่สูง 
ปจจุบันคนที่สรางความร่ํารวยจากการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจไดทวีมาก 

ข้ึนตลอดเวลา เพราะอิทธิพลการเงนิไดชวยใหคนเหลานัน้ไดรับคาตอบแทนในวงเงนิที่สูงและมี
สวนชวยใหคนเหลานัน้ไมตองถูกลงโทษเมื่อถูกจับกมุ หรือถึงแมถูกจบักุมและลงโทษ เงนิที่สะสม
ไวก็จะเปนทนุสํารองเพื่อเลีย้งตัวหรือกลบัมากระทําความผิดอีกเมื่อพนโทษ บางรายถึงแมยังอยู
ระหวางการถกูลงโทษขายงานการประกอบอาชญากรรมของผูตองหายังคงดาํเนนิการตอไปเพราะ
ยังมีเงินทนุหมนุเวยีน การขาดคนเพียงคนเดียวก็สามารถมีคนทดแทนได รัฐบาลจึงเลง็เหน็
ความสาํคัญทีเ่ปนอุปสรรคตอการปราบปรามอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานดงักลาว เพื่อให
การปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดการนํากฎหมายปองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินมาใชบังคับความผิดมูลฐานดงักลาว เพื่อเปนการทําลายแรงจูงใจในการกระทําความผิด 
 
  จากการศึกษาพบวาความผดิในลักษณะการหนีภาษหีรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนี ้
เปนการกระทําความผิดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใหผลตอบแทนสูงมาก  เนื่องจากสินคาจากตางประเทศ
มีคุณภาพดีและมีราคาถูกกวาสินคาของผูประกอบการภายในประเทศอยางมากเพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนของผูประกอบการภายในประเทศ   และสามารถประกอบกิจการคาขายแขงกับผู
ประกอบกิจการตางประเทศ   และยังเปนการหารายไดเขารัฐที่สําคัญอีกทางหนึ่ง     หนวยงาน
ของรัฐมีความจําเปนตองออกมาตรการภาษีเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาประเภทนั้นมิใหเปนที่จูงใจ
ของผูบริโภคในประเทศ          และยังเปนการชวยเหลือผูประกอบกิจการภายในประเทศ      อีกทั้ง
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มาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่มิใหรัฐขาดดุลการคากับประเทศคูคาในสินคาประเภทนั้นมาก
จนเกินไป    ดังนี้จะเห็นไดวาเมื่อผูกระทําความผิดนําสินคาเขามาในประเทศโดยลักลอบหรือ
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยกวาที่ควรเปน  จากขอมูลสถิติในขอ 1) ไมวาจะเปนภาษี
ศุลกากรตามที่กําหนดไวในพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีสรรสามิต  เปนตน     เชน ในการชวงสี่ถึงหาปมานี้มีการจับกุมผูนําเขารถตูประเทศญี่ปุนรุน
หนึ่ง   ผูวิจัยจึงยกตัวอยางโดยนําอัตราภาษีตาง ๆ ที่ตองเสียจริงมาเปรียบเทียบใหเห็นถึง
ผลประโยชนที่ผูหลีกเลี่ยงจะไดไปโดยสมมติตัวเลขขึ้นดังนี้   รถตู 7 ที่นั่งหากสําแดงเปน 11 ที่นั่ง
จะถือวาเปนรถยนตเกิน 10 ที่นั่ง  พิกัดอัตราศุลกากร 8702  คิดอัตราภาษีศุลกากรขาเขา  40 
เปอรเซ็นต   แตหากเปนรถยนต 7 ที่นั่งพิกัด 8703 รถยนตที่นั่งไมเกิน 10 คนเปนอัตราภาษี
ศุลกากรขาเขา 80 เปอรเซ็นต6 ดังนั้นหากรถดังกลาวราคาซื้อที่สําแดงเมื่อนําเขาราคา  1 ลานบาท 
ภาษีศุลกากรขาเขาที่ชําระเปนเงิน 4 แสนบาทจากยอด 8 แสนบาทตอรถหนึ่งคัน  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
7 เปอรเซ็นตจากราคานําเขา(หากไมสําแดงราคาซื้อเมื่อนําเขาเปนเท็จ)  นอกจากนี้รถยนตจัดเปน
สินคาฟุมเฟอยซึ่งตองเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสรรพสามิตสําหรับรถยนตโดยสารมทีีน่ัง่ไมเกนิ
สิบคนในอัตรา 50 เปอรเซ็นตตามมูลคาสินคารวมอากรและภาษีมูลคาเพิ่มแลวจึงมีผลตอคาภาษี
ที่ตองชําระตอไปอีก7     ผูจึงเห็นไดชัดวารัฐขาดรายไดเปนมูลคามหาศาลและผูกระทําความผิด
ไดเปรียบผูที่ประกอบกิจการโดยสุจริตเปนอยางมาก      สินคาบางประเภทอาจไดเปรียบกวาผู
สุจริตหลายรอยเปอรเซ็นต   ในขณะที่โทษสําหรับผูกระทําความผิดประเภทนี้มักเปนการปรับส่ีเทา
หรือสองเทาของราคาของที่ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงเทานั้นจึงไมเปนการปรามผูกระทําความผิดที่
เหมาะสมกับคาตอบแทนที่ผูกระทําความผิดจะไดรับ  เพราะคาตอบแทนที่จะไดรับนั้นมีมูลคา
มหาศาลประกอบกับการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายยังไมเขมแข็ง      จึงเปนที่จูงใจใหมีการ
ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีได 

3. ความผิดทีม่ีลักษณะยากแกการปราบปราม 
การประกอบอาชญากรรมทีย่ากแกการปราบปราม ไดมีการพัฒนารูปแบบของ 

การประกอบอาชญากรรมและขยายหนวยงานซึ่งยากตอการปราบปรามมากยิ่งขึ้น แมวาทาง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและปองกันปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีก็

                                                  
 

6  พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกอบหลักเกณฑการตีความ
พิกัดอัตราศุลกากรในระบบฮารโมไนซ ของคณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร   

7  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับ 3 ) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 
ประกอบบัญชีทายพระราชบัญญัติตอนที่ 5 รถยนตพิกัด 05.01 รถยนตโดยสารมีที่นั่งไมเกินสิบคน 
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ไดพยายามดําเนินการอยางเต็มที่แมปจจุบันจะมีกฎหมายบัญญัติลงโทษอยางเด็ดขาดสาํหรบัการ
กระทําความผิดดังกลาว  แตเนื่องจากผูประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการลักลอบหนีภาษีและ
การหลีกเลี่ยงภาษีก็ไดผลตอบแทนที่สูงคุมคานาเสี่ยง เมื่อถูกปราบปรามมากขึ้นก็เกิดมีการ
วางแผนสลับซับซอนจากการกระทําผิดดวยตนเอง มีการวางแผนจัดเตรียมการปกปองผูอยู
เบื้องหลังกระบวนการประกอบอาชญากรรม จนกฎหมายยากที่จะเอื้อมมือถึงได เนื่ องจากมี
การพัฒนารูปแบบของการประกอบอาชญากรรมและขยายหนวยงานเปนองคกรอาชญากรรม  
หรือยังอาจขยายไปถึงระดับที่ เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติได   ซึ่งกลุมหรือองคกร
อาชญากรรมดังกลาวจะมีการดําเนินการที่ซับซอนและยากตอการปราบปรามมากยิ่งขึ้น    สวน
ใหญผูกระทําความผิดประเภทนี้จะเปนผูมีอิทธิพลมีสวนรวมดวยไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม     
ยิ่งรัฐมีมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดมากขึ้นเทาใด  ก็ยิ่งทําใหผูกระทําความผิด
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้มากข้ึนเทานั้น  การที่
องคกรอาชญากรรมจะกระทําความผิดในลักษณะนี้ไดงายมักพบวามีเจาหนาที่ทีเ่กีย่วของใหความ
ชวยเหลือ   ทําใหการติดตามผูกระทําความผิดมีความยากลําบากยิ่งขึ้นไปอีก    นอกจากนี้ใน
ปจจุบันพบวามีการใชวิธีตาง ๆ ที่หลากหลายและซับซอนจึงยากตอการติดตาม จับกุมและ
ปราบปราม 
 

ผูวิจัยเห็นวา มาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญที่มีผลอยางมากตอการ 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพราะกฎหมายจะเปนตัวกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่
ของพนักงาน เจาหนาที่ตลอดจนแนวทางและวิธีการดําเนินการกับปญหาอาชญากรรม ดังนั้น 
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรกําหนดมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาใชกับอาชญากรรมที่ยากแกการปราบปราม โดยกําหนดการหลีกเลี่ยง
ภาษีศุลกากรเปนความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงิน 
  4. ความผิดทีม่ีลักษณะเปนภัยตอความมัน่คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ 
  ความผิดลักษณะนี้มักจะเปนคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ 
เปนคดีอาชญากรรมทั่วๆ ไป ก็ไดที่เปนภัยตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เชน ความผิดเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวน
แหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ความผิดฐานกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา ความผิด
เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากรกรหรือกฎหมายอื่น  เปนตน     
 

จากการศึกษาพบวาใน U.S.A การกระทาํผิด White Collar Crime หรือความผิด 
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ทางเศรษฐกิจนั้น    อาชญากรรมที่สําคัญมีทั้งหมด 15 ประเภทรวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
(Tax Evasion) ทั้งภาษีรายได  ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร    ตามแนวความคิดของ 
Common Wealth ก็เห็นวาการลักลอบหนีศุลกากร (Smuggling)  และการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax 
Evasion)  เปนความอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  และองคการตํารวจสากลก็ไดจัดความผิด
เกี่ยวกับการฉอโกงภาษี (Tax Frauds) ไวในกลุมของอาชญากรรมเศรษฐกิจ (Economic Crime 
Group)  เชนเดียวกันสําหรับประเทศไทย คดีความผิดที่จัดอยูในลักษณะของอาชญากรรม ทาง
เศรษฐกิจ ไดแก   8ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร สรรพากร และสรรพสามิต     และขณะนี้
ประเทศไทยกําลังแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542                   
ใหการความผิดตามฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวกับสุราและยาสูบเปนความผิดมูลฐานฟอกเงินดวย 
     
     จึงกลาวไดวามาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินนั้นสามารถดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงและลงโทษในทางอาญากับผูกระทําความผิด   
นอกจากนี้หากมีการกระทําการใด ๆ อันเปนการฟอกเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดก็จะเปนความผิดฐานฟอกเงินซึ่งมีโทษทางอาญาตามกฎหมายฉบับนี้อีกตางหาก    
โดยเฉพาะในการปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกร ขบวนการที่มีความสลับซับซอน
ยากตอการปราบปราม  ตลอดจนมีผลประโยชนมูลคามหาศาลอันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั่นเอง 
 
ค) ขอพิจารณาดานอืน่ ๆ  
 
 ในการพิจารณาวาความผิดฐานหลีกเลี่ยงคาภาษีอากรควรมีการกําหนดใหเปนความผิด
มูลฐานในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีขอพิจารณาดังนี้ 

1. อัตราโทษของความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษไีมเหมาะสม  กลาวคือโทษจํา 
คุกแทบจะไมเคยไดมีการนาํมาใชจริง  นอกจากนี้การปรับส่ีเทาของคาของรวมอากรหรือ
โดยเฉพาะในการเปรียบคดใีนชั้นศุลกากรตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 ขอ 1 
06 03 01 (3) กําหนดใหมีการชําระคาปรับเพียงสองเทาของราคาสินคารวมคาอากรแลวเทานัน้   
เมื่อเทียบกับมลูคาของกําไรหรือผลประโยชนที่ผูกระทาํผิดจะไดรับแลวก็ยงัคุมคานาเสี่ยงมากกวา   

                                                  
 
8   พระราชบัญญัติกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับ

ที่ 20) พ.ศ. 2535 
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ผูวิจัยจงึเหน็วาอัตราโทษตามมาตรา 27 แหงพระราชบญัญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 (ฉบับ 11)  
พ.ศ. 2490  ไมวาจะเปนโทษจําคุกหรือโทษปรับนั้น    ไมมากพอทีจ่ะทําใหผูกระทําความผิดเกรง
กลัวตอกฎหมายและโทษ  และยังเปนการทําใหผูกระทําผิดใชเปนชองทางในการกระทาํความผดิ
มากขึ้นเรื่อย ๆ  นาํมาซึ่งจาํนวนผูกระทาํผิดทั้งที่จับกุมไดและยังจับกมุไมไดและมูลคาภาษีอากรที่
รัฐตองสูญเสียอีกเปนจาํนวนมากมายมหาศาลดังที่จะกลาวตอไป  
 
  2. เปนชองทางในการกระทําความผิด    เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของและ
โทษที่ผูกระทําความผิดจะไดรับมีนอยกวา    ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
2469   ไดกําหนดโทษสําหรับความผิดฐานนี้ไวในมาตรา 27  เพียงการจําคุก หรือ ปรับ หรือทั้งจํา
ทั้งปรับสําหรับผูกระทําความผิด   ในดานของทรัพยสินนั้น  เปนอํานาจของพนักงานอัยการในการ
มีคําขอใหศาลมีคําสั่งริบทรัพยตามกฎหมายศุลกากรใหตกเปนของแผนดิน  ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2485 มาตรา 17    สวนกรณีการเปรียบเทียบระงับคดีตามประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2544    ขอ 1  06 03 01  (3) เร่ืองเกณฑเปรียบเทียบระงับคดีความผิดฐานลักลอบ
หนีศุลกากร  ไดกําหนดใหมีการชําระคาปรับเพียง 2 เทาของราคาของ และยกของกลางใหเปนของ
แผนดินเชนกัน    จะเห็นไดวา ตามกฎหมายศุลกากร ไดกลาวถึงการดําเนินการกับทรัพยสิน
เฉพาะที่เปนของกลางในคดี เทานั้น และไมมีมาตรการในการติดตามรองรอยทางการเงินหรือ
ทรัพยสินตลอดจนการดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงแตอยางใด   ในกรณีดังกลาวลําพัง
กฎหมายศุลกากรไมสามารถติดตามและดําเนินการไดจึงเปนชองทางในการกระทําผิดอยางมาก   
จากขอมูลสํานักสืบสวนปราบปรามกรมศุลกากรโดยเฉลี่ยผูลักลอบมีจํานวนหลายรอยรายตอ
เดือน  เฉพาะเดือนธันวาคม ป 2546 จับกุมผูลักลอบได 455 ราย สวนคดีหลีกเลี่ยงสูงถึง 739   
เดือนมกราคมป 2547 จับกุมผูลักลอบ 425 รายคดีหลีกเลี่ยง  635 ราย  เปนตนนอกจากนี้โดย
เฉลี่ยคดีหลักเลี่ยงจะมีจํานวนคดีใกลเคียงหรือมากกวาคดีลักลอบเปนสวนใหญ   
  

   3. ขอพิจารณาในเรื่องของมูลคาการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร    ในแตละป
พบวามีผูกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอยางมาก เฉพาะความผิด
ฐานลักลอบหนีศุลกากร  ในป พ.ศ.  2544  พบวามูลคา 2,029.23  ลานบาท  และในป พ.ศ. 2545  
มีมูลคาสูงถึง  2,750.60  ลานบาท  เฉพาะเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545  กรมศุลกากรปฏิบัติภารกิจ
ปองกันและปราบปรามโดยจับกุมผูกระทําผิดลักลอบหนีศุลกากร จํานวน 455 ราย  มูลคา  
395.193 ลานบาท      สวนความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนั้นในปเดียวกันพบความผดิมลูคา
สูงถึง  2,487.81  ลานบาท  และในชวงเวลาเดียวกันสามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดถึง 635 
ราย  มูลคา 410.013 ลานบาท  เปนตน  รายละเอียดไดกลาวไวในบทที่ 1.1 ความเปนมาและ
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ความสําคัญของปญหาแลวตามตารางแสดงมูลคาการจับกุมการลักลอบหนีศุลกากร ป 2544-
2545และตารางแสดงมูลคาการจับกุมการหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร ป 2544-2545    จากสํานัก
ปองกันและปราบปราม  กรมศุลกากร   แตจากการศึกษาพบวาสถิติการดําเนินคดีกับความผิดมูล
ฐานลักลอบหนีศุลกากร  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469    ตามขอมูลของสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง  “การรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน”  ต้ังแต
ตุลาคม 2543-กันยายน 2545 นั้นพบวา   ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรมีจํานวนคดีเพียง 3 
คดี  ที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลคิดเปนจํานวนเงินสดมูลคา  34,425,548.65  บาทและ
บัญชีธนาคาร  3,744.00 บาท  รวมเปนเงินและมูลคาของการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิด  34,429,292.65  บาทเทานั้น 

 
ตามที่ไดกลาวไวในเบื้องตนแลววา  ภาษศุีลกากรเปนรายไดที่สําคัญของรัฐ และ 

มีมูลคามหาศาล  โดยเฉพาะความผิดฐานหลีกเลี่ยงนั้น  นอกจากจะมีมูลคามหาศาลแลว ยังเปน
รูปแบบการกระทําความผิดที่พบและทําการจับกุมไดบอยครั้ง   และมีการพัฒนารูปแบบการ
กระทําความผิดใหซับซอนยิ่งขึ้น  เพื่อหลีกเลี่ยงการชําระคาภาษีตาง ๆ  หากกําหนดใหความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินจะเปนการลดขอจํากัดในการนํา
มาตรการและกระบวนการตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาใชผูกระทําความผิดตลอดจนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดซึ่งจะเปนการตัดแรงจูงใจ
ผูกระทําความผิด  ทําลายเศรษฐกิจของกลุมอาชญากรและสามารถนําเงินภาษีอันเปนรายไดที่
สําคัญกลับมาสูรัฐไดมากขึ้น       
 
  4. ขอพิจารณาดานการบังคับใชกฎหมาย     หากมีการเพิ่มเติมมูลฐาน
ความผิด “หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร” จะเปนชองทางใหมีการบังคับใชกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่มากขึ้นและดวยเหตุผลที่กลาวมาแลวในขออ่ืน ๆ จะเห็นไดวามีความ
เหมาะสมกับสภาพการณและปญหาการกระทําความผิดในปจจุบันมากยิ่งขึ้น      นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดความเคารพตอการปฏิบัติตามกฎหมายสงผลตอการบังคับใชกฎหมายและกฎเกณฑ
เกี่ยวกับศุลกากรทั้งหลายที่ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น    
 
  5. ขอพิจารณาดานความสอดคลองกับมาตรฐานสากล  เนื่องจากความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงินในปจจุบันเปนความผิดสากลจึงจําเปนตองมีมาตรฐานรวมกันหรือสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน (world standard)  เชน การกําหนดใหเปนความผิดอาญา  การกําหนดใหมี
การรวมมือในทางระหวางประเทศ  การกําหนดใหมีการยึดทรัพยทางแพงกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
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การกระทําความผิด  ดังนั้นในการกําหนดความผิดมูลฐานควรตองมีแนวทางเดียวกันและมี
มาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกันเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผลดียิ่ง ( best practice)  จาก
ขอแนะนํา 40 ขอของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน  
หรือ Financial Action Task Force (FATF 40 Recommendations  2003 )  เกี่ยวกับความผิดมูล
ฐานโดยอางถึงอัตราโทษจําคุกที่มีระวางโทษจําคุกขั้นสูงมากกวาหนึ่งป  ความผิดฐานหลีกเลี่ยง
ศุลกากรมีโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 10 ปหรือทั้งปรับทั้งจํา  ดังนั้นความผิดฐานนี้จึงสอดคลองกับ
หลักสากลและทฤษฎีในการบัญญัติความผิดมูลฐาน 
 
  6. ขอพิจารณาดานความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา  ขอพจิารณา
เบื้องตนเปนผลกระทบดานที่ดีภายในประเทศ   นอกจากนี้ผลประโยชนในทางระหวางประเทศคือ
ความรวมมือระหวางประเทศดานอาญาในการสงผูรายขามแดน   เนื่องจากความผิดอาญา
ดังกลาวตองเปนความผิดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศที่จะขอความรวมมือ (double 
criminality)   ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีของตางประเทศเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอก
เงินแตไมเปนความผิดตามกฎหมายฟอกเงินไทยก็ไมอาจประสานงานรวมมือกันได   แมกฎหมาย
ฟอกเงินกําหนดวาการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรเปนความผิดและตองรับโทษตาม
กฎหมายไทยแตอาจเกิดปญหาในการบังคับใชทั้งในดานความผิดอาญา โดยเฉพาะการสงผูราย
ขามแดน (extradition) และการดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงกฎหมายฟอกเงินก็ไมสามารถ
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิผล 
 

แตอยางไรก็ดี   นอกเหนือจากเหตุผลดังกลาวซึง่สนับสนนุก็ยงัมีขอสังเกตในเชิง 
คัดคานการกําหนดใหความผิดฐานหลีกเลี่ยงเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  มีขอพิจารณาดังตอไปนี้ 
 

1. ขอพิจารณาดานผูประกอบการ 
นับแตมีคําวนิจิฉัยของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาที ่ 487/2545  และ 

ประกาศประกาศกรมศุลกากรที่  78/2546  เร่ือง การกระทําความผิดที่ตองสงเรื่องใหสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสินดังกลาว      ผูประกอบการทั้งหลาย 
ตางมีความกงัวลเปนอยางมาก  จากขอมูลของสํานกักฎหมายและกองคดีลักลอบ  กองคดี
หลีกเลี่ยง  กรมศุลกากรสรุปไดวาทัง้จะเปนผูประกอบการ  ผูนาํเขารายใหญ  รายยอย  แมแต
ผูประกอบการที่มีประวัติที่สะอาดมาโดยตลอดตางก็มีความกังวลเชนเดียวกนั   เนื่องจาก
พิธีการศุลกากรเปนเรื่องของเอกสารเสยีเปนสวนมาก  ความผิดที่พบมกัแบงไดเปนสองประเภท  
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คือความผิดที่เกิดขึ้นโดยเจตนาของผูกระทาํ  กับความผิดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางพิธีการ
หรือจากเอกสาร  (paper error)  ความผดิพลาดทางเอกสาร  เชน เขาใจผิดหรือสําแดงผิดโดยผิด
หลง หรือโดยเหตุประการอืน่   จึงสาํแดงผดิไปไมตรงกับของที่นาํเขาหรือสงออก  และไปกระทบตอ
คาภาษีที่ตองเสีย  ความผิดเชนนี้แตกตางกับการลักลอบหนีศุลกากรอยางสิน้เชงิเพราะกระทาํโดย
มีเจตนาหนีภาษีมาแตแรก     กรณกีารหลกีเลี่ยงภาษีอากรอนัเนื่องมาจากความผิดพลาดทาง
เอกสารดังกลาวสรางความวิตกกงัวลแกผูประกอบการเปนอยางมาก   เนื่องจากการลักลอบหนี
ศุลกากร   กรณีดังกลาวเกดิขึ้นไดโดยการที่ผูตองหาไดนําของที่ตองชาํระอากรเขามาในหรือออก
นอกราชอาณาจักรโดยไมผานศุลกากร   ซึ่งในกรณีเชนนี้การที่พจิารณาวาการกระทําของผูตองหา
มีเหตุอันควรเชื่อวาไดกระทาํความผิดหรือไมนั้น  เปนสิ่งที่พจิารณาไดงาย  เพราะหากมี
พยานหลักฐานเพยีงพอวาผูตองหาไดนาํของที่ตองชาํระอากรเขามาในหรือออกนอกราชอาณาจกัร
โดยไมผานศุลกากรแลว  กย็อมเชื่อไดวาผูตองหาไดกระทําความผิดโดยมีเจตนาจะฉอคาภาษ ี
 

กรณีการหลกีเลี่ยงภาษีศุลกากรนัน้  ตองม ี”เจตนาจะฉอคาภาษ”ี  อยูดวยจึงจะ 
เปนความผิด (คําพิพากษาฎีกาที่ 967/2507 และ 612-613/2511)  และตองนําสืบใหไดความวา
จําเลยมีเจตนาทุจริตจึงจะลงโทษจําเลยได  (คําพิพากษาฎีกาที่ 581/2481)  ซึ่งศาลก็ไดยึดถือเปน
บรรทัดฐานมาจนทุกวันนี้   ฉะนั้นในการดําเนินคดีความผิดดังกลาวโจทก็ตองมีพยานหลักฐานที่
เพียงพอที่จะแสดงใหศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิดโดยมีเจตนาทุจริต  ซึ่งในการพิสูจนเจตนาใน
การกระทําความผิดดังกลาวมีขอพิจารณาคือ การที่จะพิจารณาวาผูกระทําผิดไดกระทําโดยมี
เจตนาจะฉอคาภาษีหรือไม   พิจารณาจากพฤติการณที่เกิดขึ้นตามหลักกฎหมาย  “กรรมเปน
เครื่องชี้เจตนา”  อยางไรก็ตามกรณีที่ผูกระทําผิดไดสําแดงชนิด  คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนักหรือ
ราคาแหงของใด ๆ เปนเท็จยอมพิจารณาไดงายวาผูกระทําความผิดมีเจตนาจะฉอคาภาษีหรือไม  
เพราะโดยทั่วไปในการนําของเขาหรือสงของออก  ผูนําเขาหรือผูสงออกควรจะรูวาของที่ตนนําเขา
หรือสงออกมีรายละเอียดอยางไรบาง   แตกรณีที่ผูตองหาสําแดงพิกัดอัตราศุลกากรเปนเท็จยอม
พิจารณาไดยากวามีเจตนาจะฉอคาภาษีหรือไม   เพราะกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรเปนกฎหมาย
ที่คอนขางจะเขาใจยากและมีความยุงยากในการตีความ   ซึ่งแมวากฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรจะ
บัญญัติหลักเกณฑการตีความไวแลวก็ตาม   แตก็เปนการบัญญัติไวในลักษณะกวาง ๆ ซึ่งเปน
แนวทางในการตีความกฎหมายเทานั้น  และในการตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายพิกัด
อัตราศุลกากรฉบับปจจุบัน คือพรราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  มาตรา 15 กฎหมาย
ใหยึดถือคําอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซของคณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร  
ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2493  โดยประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว
เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515  ประกอบการพิจารณาดวย  ฉะนั้นจึงกลาวไดวา  การที่จะ
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พิจารณาวาของใดจัดเขาประเภทพิกัดใดนั้นเปนสิ่งที่คอนขางจะยุงยาก  เมื่อเปนเชนนี้  การที่
ผูกระทําความผิดสําแดงพิกัดอัตราศุลกากรเปนเท็จจึงยากที่จะพิจารณาวามีเจตนาจะฉอคาภาษี
หรือไม    
 

ปญหาดังกลาวอาจเกิดขึ้นแกผูประกอบการ  ดังนัน้ปญหาดังกลาวจึงสรางความ 
วิตกกังวลดวยเหตุที่เกรงวาจะถูกตรวจสอบและบังคับตามมาตรการตาง ๆ ในกฎหมายฟอกเงิน   
แมตนจะไมไดกระทําความผิดและมิไดเคยกระทําความผิด  ก็ตองเสียเวลา เกิดความลาชา  ไม
สะดวกและอาจเสียชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรได 
 

2. ขอพิจารณาทางดานเศรษฐกิจ 
ปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนทั้งจากในประเทศและตาง 

ประเทศ   เพื่อสรางเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหเขมแข็งใหกาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว     
จึงมีมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมนโยบายขางตน  ไมวาจะเปนนโยบายทางดานภาษี เชน การลด
กําแพงภาษีสําหรับสินคาบางประเภท (รถจักรยานยนตและโคนมโคเนื้อ เปนตน) หรือมาตรการที่
ไมใชภาษี (non-tariff)  เชน การคืนเงินคาอากรตามมาตรา 19 ทวิแหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับ 9) พ.ศ. 2482 ,  บทบัญญัติเร่ืองประกันทัณฑบนตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  , 
สิทธิประโยชน  เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุ  หลักประกันและความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  ,  การจัดตั้งนิคม  การประกอบกิจการและประโยชนตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522  การชดเชยคาภาษีอากรตามพระราชบัญญัติ
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524  และ สิทธิประโยชนเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ
หรือสวนประกอบในการผลิตสินคาตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 
เปนตน   เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการนําเขา-สงออกสินคาและสงเสริมใหมีการคาขายกันมากขึ้นทั้ง
ในประเทศและโดยเฉพาะระหวางประเทศ     

มาตรการตาง ๆ ในกฎหมายฟอกเงินในทางปฏิบัติอาจจะกอใหเกิดความยุงยาก 
และเปนปญหาสําคัญแกผูประกอบการและผูนําเขา-สงออกทั้งรายใหญและรายยอยที่สุจริตและมี
ประวัติดี     เนื่องจากจะทําใหเกิดความกังวลตามที่ไดกลาวไวในหัวขอที่แลว  และอาจจะนําไปสู
การอยูในขอบขายของการถูกดําเนินการและบังคับใชมาตรการตาง ๆ  ตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เชนการถูกตรวจสอบธุรกรรม ทรัพยสินจนถึงการถูกยึดอายัด
ทรัพยสินหรือธุรกรรมตามหลักเศรษฐศาสตรถือวาเปนคาเสียโอกาสในการทําธุรกิจ (opportunity 
cost) แมวาจะเปนการเสียเวลาเพียงวันหรือคร่ึงวันเทานั้น  เปนการเพิ่มคาใชจายทางธุรกรรม 
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(transaction cost)   ของผูประกอบการนอกจากนี้มีผลกระทบถึงผูผลิตและผูประกอบการหลาย ๆ 
ฝายเปนระบบโดมิโน เนื่องจากในการทําธุรกิจนําเขาสงออกมีความเชื่อมโยงกับผูประกอบการและ
ผูผลิตภายในประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได    นอกจากนี้จากการศึกษาพบวามาตรการยึดทรัพย
ทางแพง ( Civil Forfeiture  Measure )  เปนมาตรการที่แมแตผูประกอบการที่สุจริตและมปีระวติัที่
ดี (clean) แมกระทั่งผูนําเขา-สงออกที่ไดระดับบัตรทองในการติดตอกับกรมศุลกากรก็มีความ
กังวลไมนอย เนื่องจากตองมีภาระหนาที่เพิ่มข้ึนและเสี่ยงกับการดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวหาก
เกิดความผิดพลาดในการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากร   แมมิไดกระทําความผิดกลาวคือ
สุดทายแลวโจทกไมสามารถพิสูจนไดวามีเจตนาจะฉอคาภาษีอันจะตองรับผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร  ก็ตองเสียเวลากับข้ันตอนในการดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ดังกลาว  นอกจากนี้
หากเขาขายในมาตรา 49  คือไมอาจพิสูจนไดวาทรัพยสินตาง ๆ ไมเกี่ยวกับการกระทําความผิดก็
จะตองถูกยึดทรัพยสินทางแพงในที่สุด   หรือหากมีการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเพียงครั้งเดียวมี
มูลคา 1 ลานบาทแตไมสามารถพิสูจนถึงที่มาของทรัพยสินไดทั้งหมด   ทรัพยสินที่พิสูจนไมไดอาจ
มีมูลคา 10 ลานบาทจาก 30 ลานบาทซึ่งพิสูจนได  การที่จะยึดทรัพยโดยถือวา 10 ลานบาท
ดังกลาวเปนดอกผลของเงิน 1 ลานที่พึ่งจะทํามีการกระทําผิดหรือแมแตทําผิดมานานแลวก็ตาม  
เนื่องจากตนเปนเจาของจึงตองสามารถแสดงหรือพิสูจนที่มาของทรัพยสินได หากพิสูจนไมไดถือ
วาเกี่ยวกับหรือเปนดอกผลจากทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด   แนวคิดดังกลาวไมนาจะ
เปนธรรมเทาใดนัก    หากลองพิจารณาถึงวัฒนธรรมการใชจายของประชาชนสวนมากในบานเรา
ยังตางกับในตางประเทศเนื่องจากคนไทยยังนิยมการใชเงินสดและไมนิยมเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
รายรับ-คาใชจายตาง ๆ ไวทั้งหมดเปนเวลานาน อยางในตางประเทศเชนสหรัฐหรือออสเตรเลียซึ่ง
เปนประเทศผูนําในดานกฎหมายฟอกเงิน     ความกังวลและการตัดสินใจในการทําธุรกิจของ
ผูประกอบการหรือผูนําเขาสงออกทั้งหลายจึงมีผละกระทบตอสภาวะการคาขายและเศรษฐกิจใน
ที่สุด 

3) ขอพิจารณาในเรื่องปญหาการควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาที ่
เมื่อมีการใหกฎหมายหรือผูบังคับใชกฎหมายใดมีอํานาจหนาทีก่ระทาํการตาม 

กฎหมาย  มักมีความวิตกกังวลและปญหาในเรื่องการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาพนักงานผูมี
อํานาจหนาที่ดังกลาว   นําไปใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือกลั่นแกลงให
ผูใดผูหนึ่งไดรับความเสียหายได   โดยเฉพาะสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ    มีอํานาจในการตรวจสอบนิติกรรม ทรัพยสิน  ยับยั้งธุรกรรม  และ
ยึด อายัดทรัพยสินไดเพียงแคมีเหตุอันนาเชื่อไดวาบุคคลจะกระทําความผิด   ประชาชนอาจเกิด
ความวิตกกังวลในการใชอํานาจตามกฎหมายฟอกเงินของเจาพนักงานวาชอบดวยดวยกฎหมาย



 183

หรือไม  หากกําหนดใหมีความผิดมูลฐานที่กวางขวางมากขึ้นก็จะยิ่งเปนผลเสียตอสิทธิและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 
วิเคราะห 
 

จากขอพิจารณาดังกลาวไมวาจะเปนขอสนับสนนุหรือขอคัดคาน    ตางก็มเีหต ุ
ผลตามขอที่ไดยกขึ้นประกอบกับขอสังเกตตามที่เสนอทั้งสองดาน   ผูวิจัยเห็นวาความผิดเกี่ยวกับ
การลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีตางก็เปนความผิดที่สําคัญ   กลาวคือเปนความผิดที่มีลักษณะของ
ความผิดเปนองคกรอาชญากรรมหรือขวนการ     ซึ่งมีวิธีการดําเนินการที่สลับซับซอนยากแกการ
ปราบปราม     มีผลตอบแทนในวงเงินที่สูงและมีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐในทาง
เศรษฐกิจ    ความผิดเกี่ยวกับศุลกากรซึ่งเปนความผิดทางภาษีอากรอยางหนึ่งนักกฎหมายไทย
หลายทานก็เห็นวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ9   สําหรับความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรศุลกากร
ก็อาจกลาวไดวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ทั้งนี้เพราะความผิดดังกลาวเปนความผิดที่
เกี่ยวกับการเงินและคลังของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบตอวัตถุประสงคทางรายไดและเสถียรภาพในทาง
เศรษฐกิจของรัฐโดยตรง  ซึ่งในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรก็ไดถือวาการฝาฝนบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยหลีกเลี่ยงการชําระภาษีที่พึงตองเสียใหครบถวนเปนความผิดทางอาญา10  และเปน
การสอดคลองกับแนวความคิดที่วา “ความผิดทางเศรษฐกิจเปนความผิดที่เปนอันตรายตอความ
ผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชน  ทําลายการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติ”  ตามที่
ผูอํานวยการสถาบันการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดแหงสหประชาชาติ 
(UNAFEI)  ไดใหความหมายไว     
 
   การกระทําความผิดของอาชญกรในปจจุบันมุงเนนใหไดผลตอบแทนในลักษณะที่
เปนเงินหรือทรัพยสิน สามารถอํานวยประโยชนใหไดผลตอบแทนที่มีมูลคามหาศาล  แต
กระบวนการยุติธรรมในปจจุบันไมอาจประสบความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายตอ

                                                  
 

9  โกเมนทร  ภัทรภิรมย, “ความผิดทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงของชาติ”, เอกสาร
วิจัยสวนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  ปการศึกษา 2528-
2529, หนา 4. 

10  C.V. Brown , Taxation  and the Incentive to work (Great Britain : Oxford 
University Press, 1983), 131-133. 
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อาชญากรรมในลักษณะเชนวานี้  ทั้งนี้เพราะอาชญากรรมในลักษณะนี้ยากตอการปราบปราม  
ทั้งนี้เพราะอาชญากรเหลานี้ฉลาดขึ้น  ขบวนการเขมแข็งขึ้น  เทคโนโลยีนํามาใชมากขึ้น  โดย
ภาพรวมแลวกระบวนการยุติธรรมตามอาชญากรรุนใหมไมทัน  กระบวนการยุติธรรมกับ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจึงเทียบกันไมไดเลย  เปรียบเสมือนคนรายขึ้นเครื่องบินหลบหนี  แต
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยสารเกวียนไลตาม11  ซึ่งผลประโยชนที่ไดมาจากการประกอบ
อาชญากรรมดังกลาวจะถูกนําไปเปนทุนในการประกอบธุรกิจตาง ๆ และจะถูกนํากลับมาใชเปน
ทุนหมุนเวียนกลับเขามาใชในวงจรของการกระทําความผิดอีก  จึงกอใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมาก     เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในดานลักษณะของ
ความผิดที่ควรกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานพบวามีลักษณะเชนเดียวกับความผิดฐานลักลอบ
หนีศุลกากร     นอกจากนี้ในแตละปพบวามีมูลคาเฉพาะจํานวนผูกระทําความผิดที่ถูกจับกุมไดมี
จํานวนมากและนับเปนมูลคาความเสียหายจํานวนมาก  ในบางเดือนหรือบางปมียอดผูกระทําผิด
ที่ถูกจับกุมและมูลคาสูงกวาการลักลอบหนีศุลกากร  ความผิดดังกลาวจึงมิใชปญหาลักลอบ
หลีกเลี่ยงเล็ก ๆ นอย ๆ ด่ังที่เคยเปนหรือเขาใจกันอยางในอดีตอีกตอไป     แตเปนปญหาที่สําคัญ
อยางยิ่งและมีผลกระทบตอสวนรวม    
 
   แมโดยทั่วไปรัฐธรรมนูญตามแนวประชาธปิไตยจะใหความคุมครองโดยไมละเลย 
บุคคลสวนนอยก็ตาม   แตผลประโยชนสวนรวมของรัฐควรไดรับการคุมครองมากกวาผลประโยชน
สวนบุคคลหรือของคนสวนนอย   ดังนั้นเมื่อผูประกอบการจะดําเนินธุรกิจหรือนําเขาสงออกสิ่งของ
ใด ๆ อันเปนผลประโยชนของตนเองนั้น   นอกจากจะตองกระทําการโดยสุจริตแลวยังมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติใหถูกตองดวยความระมัดระวังรอบคอบ  ดังนั้นผูประกอบการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายไมวาจะเปนพิธีการศุลกากรหรือเอกสารตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว  ส่ิงที่สําคัญก็
คือหากผูประกอบการกระทําผิดพลาดแลวถูกเจาหนาที่ ปปง.เขาไปตรวจสอบกฎหมาย  หาก
ผูประกอบการรายนั้นกระทําผิดจริงหรือแมแตเคยทําผิดก็กลับจะเปนการดีที่จะไดดําเนินการตาม
กฎหมายแกผูประกอบการรายนั้น   แตหากมิไดกระทําความผิดและไมเคยกระทําความผิดเลยใน
กรณีผูประกอบการที่มีประวัติที่ดีมาโดยตลอด       การที่ถูกตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนิน
ธุรกรรมใด ๆ ยอมตองเกิดความเสียหาย  แตทั้งนี้เจาหนาที่ก็ไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง

                                                  
 
11  วีระพงษ  บุญโญภาส , บรรยายประกอบการเรียนการสอนวิชาอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ (LW 644) สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 
ณ หองบรรยาย 7309 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546. 
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และโดยเหตุที่ผูประกอบการกระทําผิดคือประมาทเสียเอง    ดังภาษิตกฎหมายที่วา  “สุจริต
ดวยกันทั้งสองฝาย ผูประมาทยอมไดรับผลราย”    แตทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาปญหาดังกลาวไมนาที่จะ
เกิดขึ้นไดงายนักดังที่กังวลเนื่องจาก  หากผูประกอบการมิไดมีเจตนาจะฉอคาภาษีแลวก็จะไมเปน
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรเนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีไมแนชัดวาผูนําเขา/สงออก
สําแดงเท็จหรือไม โดยมากจะเปนกรณีพิกัดอัตราซึ่งเกิดจากปญหาการตีความพิกัดอัตราศุลกากร
เสียสวนใหญ  พนักงานศุลกากรจะยังไมกลาวหาหรือดําเนินคดีความผิดทางศุลกากร(ฐาน
หลีกเลี่ยงภาษี)เนื่องจากไมแนชัดวามีเจตนาทุจริตหรือไม (คําพิพากษาฎีกาที่ 6925/2538)  แตจะ
ถือวาเปนกรณีเกิดขอโตแยงเกี่ยวราคาหรือพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งจะใหผูนําเขา/สงออกชําระคา
อากรตามที่พนักงานศุลกากรประเมิณเพื่อนําของออก  เพื่อใชสิทธิเรียกรองคาอากรคืนในภายหลัง
โดยฟองรองเปนคดีทางแพงตอศาลภาษีอากรตางหาก  สวนเงินที่ตองชําระไปกอนนั้นอาจมาก
นอยตางกันไปตามประเภท ปริมาณและราคาของ  ดังนั้นจึงไมนาจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ประเทศตาง ๆ ที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจลากรคาทั้งภายในและระหวางประเทศ
ตางก็ถือวาความผิดเกี่ยวกับศุลกากรในลักษณะที่เปนการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปน
ความผิดมูลฐานทั้งสิ้น   แมแตประเทศออสเตรเลียซึ่งไมมีกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยตรงก็ตาม  

ดังนัน้ตามที่ไดเคยกลาวไวแลววามาตรการตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวา 
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนมาตรการที่ดีและเปนสากล  จึงควรนํามาใชกับ
ความผิดที่มีความสําคัญอยางเหมาะสม  ดังนั้นหากลดขอจํากัดในการนํากฎหมายฟอกเงินไปใช
ใหกวางขวางและครอบคลุมจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนตอรัฐและสวนรวม  ปญหา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่ไดเคยกลาวไวก็จะบรรเทาลงหรืออาจหมดไป  ซึ่งในที่นี้
หมายถึงความผิดเกี่ยวกับการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร  ซึ่งกระทําความผิดอันกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจสวนรวม   ซึ่งมูลคาความเสียหายของรัฐและประชาชนเปลี่ยนไปเปน
ผลประโยชนตอบแทนมูลคามหาศาลของผูกระทําความผิด   มาตรการยึดทรัพยทางแพงนั้นเปน
การลดหรือตัดแรงจูงใจในการกระทําความผิดที่ดีที่สุดเพราะไมมีประโยชนอันใดที่จะหาเงินโดย
การกระทําความผิดและเสี่ยงตอการถูกจับกุมลงโทษแตในที่สุด  ผูกระทําความผิดก็ไมอาจใช
ประโยชนจากเงินที่หามาได    นอกจากนี้กรณีที่ไดกระทําความผิดแลว  ทรัพยสินตาง ๆ ที่ไดมาก็
ตกเปนของรัฐกลับคืนเปนประโยชนสูประชาชนตามที่ควรเปน    
 

ความกงัวลในการใชอํานาจไมถูกตองหรือเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหา 
ประโยชนโดยมิชอบ  ศาสตราจารยจรัญ  ภักดีธนากุลไดกรุณาใหความเห็นในเรื่องนี้วา “.....เร่ือง
การบังคับใชกฎหมาย   การใชกฎหมายนี้เจาหนาที่อาจจะไปใชนอกลูนอกทาง  ทําความเดือดรอน
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ใหสุจริตชน  จึงควรระวังอยู   ผมขอทักทวงประเด็นนี้    ในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินไดรับการ
บันทึกไวจากคนที่รับผิดชอบตั้งแตยกรางฉะนั้นเขาตองแกปญหานี้ใหได   สวนเรื่องการเอาไป
ใชทางที่ผิดนั้นในกฎหมายเขาวางมาตรการปองกันไวมากหลายมาตรการ   เขาอางวาตนกําเนิด
ของกฎหมายลักษณะนี้เขาเคยพยายามทํามาแลวคือ  กฎหมายวาดวยมาตรการปราบปราม
การคายาเสพติดซึ่งเขาก็สามารถคุมได   ไมให เจาหนาที่ เขาไปใชอํานาจในทางที่ ผิดได  
เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้เขาก็จะระมัดระวังไมใหเจาหนาที่นําไปใชในทางที่ผิด........”      กฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีมาตรการในการตรวจสอบการ ใชอํานาจปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทุกขั้นตอน  เพื่อใหแนใจวามีความโปรงใน  ถูกตองและเปนธรรม  สิทธิของเจาของ
ทรัพยสิน  ผูรับประโยชน  ผูรับโอนในการขอคืนทรัพยสิน  หรือขอคุมครองสิทธิ  การคืนทรัพยสิน
พรอมคาเสียหาย  คาเสื่อมสภาพ  คาชดใชราคาทรัพยสิน  ชดใชดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด เพือ่ใหเกดิ
ความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมาย   ดังนั้นเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองมีความสุจริตและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานและการใชอํานาจตามกฎหมาย     มาตรการตาง ๆ ดังกลาวเมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายฟอกเงินฉบับปจจุบันนี้พบวาในการดําเนินการไมวาจะเปนเลขาธิการปปง.  
คณะกรรมการปปง.    คณะกรรมการธุรกรรมและคณะอนุกรรมการ  ลวนเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติและมาจากขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดโดยชอบดวยกฎหมายทั้งสิ้น   การพิจารณา
ดําเนินการใดยอมตองมีหลักฐานที่เพียงพอและการพิจารณากลั่นกรองอยางดีแลว  สวนเจา
พนักงานอื่น ๆ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว   ในสวนของมาตรการทางกฎหมายที่
ควบคุมการใชอํานาจนั้นมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไวคือ  ใหสํานักงานฯจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีโดยในรายงานผลการปฏิบัติงานจะตองมีสาระสําคัญอยางนอยในเรื่องของ ผลการ
ดําเนินการทรัพยสินและการดําเนินการอื่น    ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน   ขอเท็จจริง
ขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่พรอมความเห็นและขอเสนอแนะ   ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี
ตองเสนอรายงานดังกลาวพรอมขอเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป 
(มาตรา 47 วรรค 2)   อันมีผลตอการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินตามมาตรา 27และเลขาธิการ ฯ ตามมาตรา 45 เปนลําดับ  ทั้งยังเปนความผิดและมี โทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ซึ่งมีโทษหนักกวาประชาชนทั่วไป) ตามมาตรา 12 ไดบัญญัติให
กรรมการ  อนุกรรมการ  กรรมการธุรกรรม เลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย     ผูวิจัยเห็นวาเปนมาตรการที่สามารถควบคุมการดําเนินงาน
และใชอํานาจหนาที่ที่ดีและเพียงพอ  แตในการดําเนินคดีอาญาพนักงานอัยการมีหนาที่พิสูจนวา
ผูกระทําความผิดหรือจําเลยไดกระทําความผิดตองพิสูจนใหศาลเห็นวาบุคคลดังกลาวกระทํา



 187

ความผิดจริงโดยปราศจากขอสงสัย (prove beyond reasonable doubt )  ในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงาน ปปง.ในบางครั้งไมอาจหาพยานหลักฐานใดนําสืบใหศาลเห็นไดเชนนั้น    จึงอาจ
มีขอครหาหรือความไมมั่นใจอันเนื่องมาจากกรณีดังกลาว   ในเรื่องนี้ผูวิจัยเห็นวากรณีจะเปน
อยางไรก็ตามหากมีกลไกควบคุมการใชอํานาจที่ดีพอในเบื้องตนก็จะปองกันแกไขปญหาดังกลาว
ได    กฎหมายดีหรือไมดีหากผูมีอํานาจในการใชกฎหมายใชในทางมิชอบยอมเกิดปญหาและ
กระทบตอสิทธิของประชาชนทั้งสิ้น    ไมควรนําปญหาในเรื่องการควบคุมเจาพนักงานซึง่ใชอํานาจ
ตามกฎหมายโดยเฉพาะหากเปนกรณีของความผิดพลาดของบุคคล (human error)  กรณี
ดังกลาวมิใชปญหาอันเกิดจากขอกฎหมายที่ไมรัดกุม     จึงไมควรนําเหตุผลดังกลาวมาเปน
ขอจํากัดในการนํากฎหมายฟอกเงินมาบังคับใชและชองทางสําหรับผูกระทําความผิดทั้งยังอาจ
เปนสาเหตุใหผูกระทําความผิดรอดพนกฎหมายไปได 
 

จึงเหน็วาควรมีการนาํประเด็นปญหาดงักลาวและขึ้นศกึษาเพื่อนาํไปสูการ 
พิจารณาในการแกไขความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ดังกลาววาควรจะเปนแนวทางใด   สําหรับผูวิจัยเห็นวาควรมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหรวมถงึ
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษอีากรดวย  ซึง่ควรจํากัดอยูทีก่ารกระทําความผิดฐานหลกีเลี่ยงภาษทีีม่ี
พฤติการณหรือการกระทําความผิดในลักษณะพฤตกิารณบอนทาํลายเศรษฐกิจ  ความมัน่คงของ
ประเทศ  และเปนภัยตอสังคมหรือประชาชน      พฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
กรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาทีโ่ดยสุจริตในขอบเขตอํานาจหนาที่        การกระทําทุจริตใน
ลักษณะกลุมบุคคล  ขบวนการหรือการใชอิทธพิล  เพือ่มุงหวังผลประโยชนสวนตนจากทางราชการ    
การใชสิทธปิระโยชนทางภาษีอากรโดยมชิอบหรือการทจุริตเพื่อมุงหวงัผลประโยชนทางใดทางหนึ่ง
จากมาตรการสงเสริมการสงออกของกรมศลุกากร   ทั้งทีอ่ยูภายใตกฎหมายศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืน   ตลอดจนกรณีความผิดอื่นใดที่สวนราชการตรวจพบการกระทําความผิดแลวเห็นวามี
พฤติกรรมพเิศษ  นอกเหนือจากขอความดังกลาวขางตนหากเห็นวาเขาขายเปนความผดิตาม 
พ.ร.บ. ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542 กรมศุลกากรจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป  
โดยยึดหลกัตามทีก่ําหนดไวในมาตรา 3 วรรคทายรางแกไขพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิหรือกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่มีลักษณะการกระทําความผิดเปนองคกร
อาชญากรรม, เปนอาชญากรรมที่มีลักษณะปราบปรามไดยาก, มีผลตอบแทนมูลคามหาศาลและ
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของสวนรวมตามทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐาน   ทั้งนี้ควรมี
หลักเกณฑ  รายละเอยีด   ลักษณะและขอบเขตการกระทําที่ชัดเจน    เมื่อพิจารณาพฤตกิารณแหง
การกระทําดังกลาวจะเห็นไดวา   กรณีจะตองเปนการกระทําความผิดฐานหลีกเลีย่งการเสียอากร
หรือหลีกเลีย่งภาษีศุลกากรซึ่งมีลักษณะดงัทีก่ําหนดไวอยางใดอยางหนึ่งดวยเพื่อใหเหมาะสมที่จะ
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กําหนดเปนความผิดมูลฐานมากกวาความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือความผิดอาญาทัว่ ๆ ไป        
และสามารถแยกอาชญากรรมที่สมควรกาํหนดใหเปนความผิดมูลฐานออกจากผูกระทําความผิด
ฐานหลีกเลีย่งภาษีกรณีทัว่ ๆ ไปหรือรายพอคารายยอยตามชายแดนซึ่งไมมีลักษณะเปนองคกร
หรือกระทบตอ   รายไดสําคญัของรัฐ  และผูประกอบการหรือผูนาํเขาสงออกที่พลัง้เผลอหรือมิไดจง
ใจหรือมีเจตนาจะสําแดงพิกดัอัตราใหผิดเพี้ยนไปจนมีผลกระทบตอคาอากรที่รัฐจะไดรับนอยลง   
จึงเปนหลักเกณฑหรือแนวทางที่นาจะเหมาะสมซึง่จะกอใหเกิดความคุมครอง  ความเปนธรรมแก
ผูประกอบการหรือผูนําเขา-สงออกทัง้หลาย  และความคลองตัวในการดําเนินพิธกีารศุลกากรทัง้
พนกังานจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของและประชาชนที่เกี่ยวของในการดําเนนิการหรือติดตอประสานงาน 
 
            นอกจากนีย้ังตองมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  การใชอํานาจตาม 
กฎหมายของพนกังานเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของและมาตรการตาง ๆ ตลอดจนการใหความรูและประชา 
สัมพันธใหเกิดความเขาใจจะเปนกลไกที่สามารถเปนหลกัประกันแกประชาชนผูสุจริตวากฎหมายมี
ความชอบธรรมและเหมาะสมตลอดจนมีควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหโปรงใสและชอบ
ดวยกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะทาํใหประชาชนยอมรับและมีความมัน่ใจใน
หลักประกนัดงักลาว     เพื่อกฎหมายจะไดมีความชัดเจน และเกิดสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใช
กฎหมายตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิดประโยชนตอสวนรวมสูงสุด 
 
 
4.3 ขอพิจารณาในการกําหนดความผิดอ่ืน ๆ ตามกฎหมายศุลกากรเปนความผิดมูลฐาน : 

เปรียบเทียบกับกฎหมายศุลกากรตางประเทศ 
 

กฎหมายฟอกเงินของแตละประเทศไดกําหนดความผิดอันเกี่ยวกับแหลงที่มาของ 
เงินหรือทรัพยสินไวแตกตางกัน แลวแตสถานการณและความตองการของแตละประเทศวาจะ
บัญญัติใหกฎหมายฟอกเงินมีขอบเขตครอบคลุมในความผิดลักษณะใดบาง  หรือที่เรียกกันตาม
กฎหมายวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินโดยแยกลักษณะของความผิดมูลฐานดังนี้ 
 

1) ความผิดมูลฐานรวม  เจตนารมณของการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินของ 
แทบทุกประเทศไดแกการปองกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งกลายเปนปญหา
สําคัญในทุกประเทศและขยายตัวอยางรวดเร็ว  เปนปญหาระดับระหวางประเทศ  จนทุกประเทศ
ซึ่งลังคับใชกฎหมายฟอกเงินตองกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดติดเปนความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
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2)  ความผิดมูลฐานสากล  ในปจจุบันนี้ยังมคีวามผิดบางประเภทที่เปนการ 
กระทําขามชาติ  ซึ่งแทบทุกประเทศเริ่มกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานอันอยูในบังคับของ
กฎหมายฟอกเงิน  เชน  ความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณี  และการคาอาวุธเถื่อน 
 
  3) ความผิดมูลฐานภายใน   ยังมีความผิดบางประเภทอันมีผลกระทบ
เฉพาะในแตละประเทศ   ซึ่งกฎหมายฟอกเงินของประเทศนั้น ๆ ไดกําหนดใหเปนความผิดมูลฐาน
ในการฟอกเงิน  เชน  การหลีกเลี่ยงภาษี  การทุจริตตอหนาที่ราชการ  การฉอโกงประชาชน  การ
พนัน  การลักพาตัวเพื่อเรียกคาไถ  เปนตน 
 
  สวนการที่รัฐหนึ่ง ๆ จะบัญญัติความผิดมูลฐานไวในกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินใหมีจํานวนฐานความผิดมากหรือนอยเพียงใดนั้น    ข้ึนอยูกับความ
รุนแรงของอาชญากรรมนั้น ๆ จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ   หรือกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ   ทั้งนี้แตละรัฐมีปจจัยพื้นฐานแตกตางกันไปตามโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  สภาพทางภูมิศาสตร  และทรัพยากรธรรมชาติ     ดังนั้น
การกําหนดความผิดมูลฐานในประเทศหนึ่งจึงไมอาจนําไปใชกําหนดความผิดมูลฐานในอีก
ประเทศหนึ่งได   แตสามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนดความผิดมูลฐานในอีกประเทศหนึ่ง
ได   เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบันมีความผิดมูลฐานมากกวา 200 ฐานความผิดแลว ซึ่ง
เงื่อนไขในการพิจารณาจะดูจากความผิดที่เงินเปนปจจัยสําคัญ  คือ  เปนความผิดทางเศรษฐกิจ
และผลรายของความผิดดังกลาวจะมีสวนทําลายสังคม เศรษฐกิจ  ตลอดจนมนุษยชาติเปนอยาง
มาก   การกําหนดความผิดมูลฐานใหมีฐานความผิดเทาใดจึงจะรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศไวอยางมีประสิทธิภาพ  จึงตองอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบกับการกําหนด
ความผิดมูลฐานของแตละประเทศ   วามีแนวคิดในการกําหนดความผิดมูลฐานไวกวางหรือแคบ
อยางไร     ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดไดกลาวไวแลวในบทที่ 3    สําหรับความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ศุลกากรนั้น   จะไดทําการศึกษาในสวนของกฎหมายวาดวยศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา  
และประเทศออสเตรเลียเพื่อเปรียบเทียบกับความผิดตามกฎหมายศุลกากรของไทย   และนําไปสู
การวิเคราะหถึงขอพิจารณาในการกําหนดความผิดตาง ๆ ตามกฎหมายศุลกากรของไทยวาควร
เปนความผิดมูลฐานหรือไม  อยางไร ในหัวขอตอไปนี้ 

 
4.3.1 ขอพิจารณาดานกฎหมายและบทบาทศุลกากร 
 

กฎหมายศุลกากรที่มกีารบงัคับใชโดยเจาพนกังานศุลกากรไดแก พระราชบัญญัติ 
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ศุลกากร พ.ศ. 2469  และพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530   สวนกฎหมายที่
เกี่ยวของกับกับการศุลกากรไดแก  พระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงเปนเท็จเขามา พ.ศ. 
2481     พระราชบัญญัติให บําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด  พ .ศ .  2489 
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2524    นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่หนวยงานตาง ๆ ฝากใหศุลกากรชวยดูแล  เชน  ของ
ตองหาม  ตองกํากัด(ตองจํากัด)  ซึ่งไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในบทที่ 2 
 

ก. วัตถุประสงคของในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
 
ดังที่ไดกลาวไวในบทที ่1 ถงึเรื่องความเปนมาของการศุลกากรนับแตเมือ่ยังไมม ี

กฎหมายศุลกากรจนกระทั่งพัฒนาการของกฎหมายศุลกากรในประเทศจนถึงปจจุบัน    จะเห็นได
วาการจัดเก็บภาษีอากรโดยทั่ว ๆ ไปในระยะแรกนั้นมีเหตุผลสําคัญคือ  เพื่อประโยชนในการหา
รายไดมาใชจายในกิจการตาง ๆ ของรัฐ  แตการจัดเก็บภาษีศุลกากรโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาขา
เขามีวัตถุประสงคที่สําคัญอยู 2 ประการ  คือ 
 

1. เพื่อหารายไดใหแกรัฐ (Revenue Purpose)   การเก็บภาษีอากรเพื่อหา 
รายไดเขารัฐนบัวาเปนวัตถุประสงคเร่ิมแรกของการเก็บภาษี  เหตทุี่รัฐตองมีรายไดก็เพื่อจะนํา
รายไดนั้นไปใชจายในการบริหารประเทศ   
 

2. เพื่อควบคุมคุมครองและสงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
(Protective  Purpose)     การจัดเก็บภาษีอากรจะสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการ
บริโภคสินคาบางชนิด  เชน สินคาใดที่เปนสินคาฟุมเฟอยหรืออาจเปนผลเสียตอสุขภาพ  หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐก็อาจมีมาตรการในการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงเพื่อใหสินคานั้นมี
ราคาแพง  ซึ่งจะมีผลใหประชาชนจะไดบริโภคนอยลง    นอกจากนั้นรัฐยังใชมาตรการทางภาษี
อากรเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมหรือการดําเนินธุรกิจบางชนิด  เชน  การลดหรือยกเวนอากรขาเขา
และภาษีการคาสําหรับเครื่องจักร และอุปกรณที่นําเขามาจากตางประเทศ  ตลอดจนวัตถุดิบตาง 
ๆ ที่นําเขามาใชในการผลิต  และยังกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อคุมครองอุตสาหกรรม  พรอม
กับใชมาตรการในการขึ้นอากรขาเขาซึ่งเปนการตั้งกําแพงภาษี (Tariff  Wall)  เพื่อปองกันมิให
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สินคาที่เปนอุตสาหกรรมอยางเดียวกันสงเขามาขายแขงขันภายในประเทศ เปนตน  (ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.  2520) 
 

การเก็บภาษีศุลกากร  นอกจากจะมีวัตถุประสงคหลกัทัง้ 2 ประการดังกลาวแลว    
ยังมีจุดมุงหมายอื่นอีก  เชน  ใชมาตรการทางภาษีศุลกากรเปนเครื่องมือชวยใหมีการกระจาย
รายไดจากบุคคลกลุมหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุมหนึ่งในสังคม  จะเห็นไดวาสินคาฟุมเฟอยและมี
ราคาสูงสวนใหญจะเปนของไมจําเปนในการดํารงชีวิต  เชน  เครื่องสําอาง  รัฐจะเก็บภาษีในอัตรา
สูง   รัฐนํารายไดที่เก็บภาษีดังกลาวในรูปภาษีอากรไปทะนุบํารุงชาติกระจายไปสูสวนรวมเพื่อทํา
ประโยชน เชน สรางถนน  การศึกษา  การสาธารณูปโภคอื่น ๆ   การใชมาตรการทางภาษีโดยการ
ต้ังกําแพงภาษีมีสวนชวยลดปริมาณสินคาเขาใหนอยลง  การที่ประเทศตองสูญเสียเงินตราออก
นอกประเทศในรูปของการซื้อสินคาจากตางประเทศจํานวนมาก  ทําใหเสถียรภาพทางการเงินไม
มั่นคง   นอกจากนี้การใชมาตรการทางภาษีศุลกากรเพื่อจํากัดหรือยกเลิกสินคาบางชนิดที่รัฐเห็น
วาเปนภัยตอสังคมหรือเปนผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ  วัตถุประสงคของการเก็บภาษี
ศุลกากรนั้น  กอใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรม  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคง  
และเปนการเรงรัดพัฒนาสงเสริมการออมและการลงทุน  ควบคุมการลงทุนเพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางเพื่อการพัฒนาประเทศ 12 
 

ข. บทบาทของศุลกากรในดานตาง ๆ  
กรมศุลกากร  สังกัดกระทรวงการคลัง  มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีเขารัฐจากผูที่

ขออนุญาตนาํสินคาเขา/ออก  ราชอาณาจักรไทย  อีกทั้งปองกนัและปราบปรามผูกระทาํความผิด
ในการลักลอบนําสนิคาเขา/ออก  ราชอาณาจักร  หลบหนีภาษีศุลกากร   นอกจากภาษีอากรที่
จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากรแลว  กรมศุลกากรยังทําหนาทีใ่นการเก็บภาษีอากรอื่นแทน
หนวยงานราชการอื่น ๆ ดังรายละเอียดทีก่ลาวไวในตอนตนของบทที ่ 1 เกี่ยวกับมลูคาการจัดเกบ็
ภาษี เชน ภาษีการคาและมูลคาเพิม่ ภาษีสรรพสามิต  ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีบํารุงทองถิน่ 
คาเชาอสงัหาริมทรัพย และเงินฝากกองทนุสงเสริมการคา  นอกจากบทบาทในดานการจัดเก็บเพื่อ
หารายไดใหแกรัฐและคุมครองอุตสาหกรรมแลวยังมีบทบาทสาํคัญทางดานการเมือง  เศรษฐกจิ  
สังคมและการทหาร คือ 

                                                  
 
12  สุนทร  ราชวงศศึก, กองคลังประเทศดอยพัฒนา. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523), หนา 98. 
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1) ดานการเมือง 
พระราชกาํหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  พิกัดอัตราศุลกากร (วาดวยของ 

ยกเวนอากร)  ภาค 4 ประเภทที่ 10 ไดบัญญัติยกเวนอากรทั้งขาและขาออกแกผูมีเอกสิทธิตามขอ
ผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือตาม
สัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูต ซึ่งไดปฏิบัติตอกันโดยอัธยาศัยไมตรี ถือวาเปน
บทบัญญัติที่สนับสนุนกิจการทางดานการเมืองและการตางประเทศ  และชวยเกื้อหนุนประเทศ
เพื่อนบานใหมีสัมพันธไมตรีตอกัน  โดยยินยอมใหสินคาจากตางประเทศที่จะนําเขาหรือสงออก
จากประเทศลาวไปจําหนายตางประเทศใหสิทธิผานแดนประเทศไทยไดโดยไมมีการเก็บอากร 
 

2) ดานเศรษฐกจิ 
กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรไดสนับสนุนและสงเสริมโดยมีบทบาทสําคัญยิ่งใน 

การสงเสริมการเศรษฐกิจของชาติอยางกวางขวาง  คือ 
2.1) ดานเกษตรกรรม  เชน การยกเวนไมเก็บอากรหรือเก็บอากร 

ในอัตราที่ตํ่ามากแกปุย  เมลด็พันธุ  สัตวทีใ่ชทําพันธ เครือ่งจักรกลที่ใชในการเกษตร   
2.2) ดานอุตสาหกรรม  เชน การสงเสริมการลงทุนโดยยกเวนอากร   

เครื่องจักร  และวัตถุดิบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน , การจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน 
เพื่อผอนคลายการที่จะตองเสียอากรไวกอน  เมื่อจะนําออกจากคลังสินคาจึงเสียอากรเทาที่ไดนํา
สินคาออกไป หรือเปนการผอนคลายภาระทางการเงินแกอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ
โดยมิตองเสียอากรทันทีตามกฎหมายศุลกากร, คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศตาม
กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรใหรัฐมนตรีฯ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจใหเรียก
เก็บอากรพิเศษแกของนั้นในอัตราตามที่เห็นสมควรนอกเหนือไปจากอากรที่พึงตองเสียตามปกติ , 
พระราชบัญญัติปองกันการทุมตลาด พ.ศ. 2507 เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เปนตน 
 

3) ดานการทหาร 
 โดยยกเวนอากรยุทธภัณฑที่ใชในราชการ  เชน กระทรวงกลาโหม  เปนผูนํายุทธ 

ภัณฑเขามาในราชอาณาจกัร  หรือส่ังใหผูใดนําเขามาในราชอาณาจกัรจะไดรับการยกเวนอากร 
 

4) ดานสังคมและการสาธารณสุข 
กิจการทางดานการสาธารณสุขและการแพทย  ศุลกากรจะไมเก็บอากรเภสัชผลิต 
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ภัณฑที่จําเปนตอสังคม  เชน  วัคซีน  เซรุม  ยาบําบัดมาเลเรีย  ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณที่
จําเปนในทางการแพทย  ซึ่งจะเรียกเก็บอากรในอัตราต่ําหรือยกเวนอากร  ยกเวนอากรใหแกของที่
นําเขาหรือสงออกไปเพื่อแจกเปลา  เปนสาธารณกุศลตอประชาชน  หรือนําเขามาเพื่อบริจาคเปน
สาธารณประโยชนแกสวนราชการ  ยกเวนอากรแกวัสดุที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมระหวางรัฐบาลโดยองคการสหประชาชาติ 
 
  งานศุลกากรนั้นมิใชมุงแตหารายไดแกรัฐแตอยางเดียว   ในขณะที่ประเทศกําลัง
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม  ศุลกากรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมและคุมครองและยังมี
บทบาทในดานการเมือง  การทหาร และสังคม ซึ่งมีผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ  
นอกจากนี้หนาที่ของกรมศุลกากรที่สําคัญอื่น ๆ เชน ปองกันและปราบปรามการลักลอบหนี
ศุลกากร  หลีกเลี่ยงภาษีรวมทั้งของตองหามตองกํากัด   ดําเนินการควบคุมของที่ตองกํากัดในการ
นําเขาและสงออกตามที่มีกําหนดไว    เสนอนโยบายในการเก็บภาษีศุลกากรตามความเหมาะสม
แกสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ      เปนตน    แมวาในอนาคตบทบาทของภาษีศุลกากร
อาจจะมีความสําคัญลดลงเพราะรัฐสามารถพึ่งพารายไดอ่ืนแทน  แตบทบาทของกรมศุลกากรยัง
มิไดลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปและยังคงมีภารกิจและหนาที่ดังกลาวอยางเต็มที่เพื่อเปนตัวกลางใน
การควบคุมดูแลการคาระหวางประเทศและในประเทศใหเกิดความเปนธรรม  และเกิดประโยชน
แกเศรษฐกิจของประเทศตามที่ไดกลาวไวถึงบทบาทและหนาที่ของกรมศุลกากรดังกลาว 
   

การพิจารณาในดานกฎหมายและบทบาทศุลกากร  ตามที่ไดกลาวไวในหวัขอ  
“วัตถุประสงคและบทบาทของศุลกากรไทย”    ควบคูกับพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร     โดย
สรุปคือกฎหมายศุลกากรไทยมุงเนนจัดเก็บภาษีอากรอันเปนรายไดสําคัญของประเทศ  เพื่อ
คุมครองสงเสริมอุตสาหกรรม     และมีสวนในการสนับสนุนเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศเปน
หลัก  มาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศุลกากรมีบทบาทในการสนับสนุนการเมือง  
เศรษฐกิจ  การทหาร สังคมและสาธารณสุข ฯลฯ   ไมวาจะเปนกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  ฯลฯ ลวนเปนกลไกที่ชวยสนับสนุนกิจการดังกลาว  โดยใช
กฎหมายเหลานั้นควบคูไปกับการศุลกากร  ดังนั้นกฎหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติศุลกากร
ทั้งหลายจะเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนําเขาสงออก  รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับพิธีการที่
จําเปน  การเก็บอากร  และมาตรการตาง ๆ ที่นํามาเสริมเพื่อใหการดังกลาวลุลวงไปไดตามที่ได
อธิบายไวแลว  เชน เร่ืองเขตศุลกากร  รายละเอียดเอกสาร  ข้ันตอนการนําเขา-สงออก  นําสินคา
ข้ึน  เก็บของในคลังและเคลื่อนยาย  เปนตน  มิไดมีวัตถุประสงคหลักในการปองกันหรือ
ปราบปรามการกระทําอันมีลักษณะเปนความผิดสําคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจที่ควรกําหนดใหเปน
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ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน      อันไดแก
ความผิดที่มีลักษณะที่เปนองคกรอาชญากรรม      ความผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมมี
ผลตอบแทนในวงเงินที่สูง  ความผิดที่มีลักษณะยากแกการปราบปราม   และความผิดที่มีลักษณะ
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจแตอยางใด     สําหรับประเทศสหรัฐนั้นกฎหมายและ
บทบาทหนาที่ของศุลกากรสหรัฐในสวนของ U.S. Customs Service  เมื่อไดทําการศึกษาแลว
พบวานอกจากการจัดเก็บรายไดใหเปนไปตามขั้นตอนและกฎหมายควบคูไปกับการบังคับใช
กฎหมายจะเปนหนาที่หลักแลว  สหรัฐยังเปนแหลงซึ่งเผชิญกับปญหายาเสพติด  การกอการราย
และอาวุธอยางมาก   จึงจําเปนตองทําการปองกันและปราบปรามอยางยิ่งยวด  กฎหมายและ
ภารกิจจึงมิใชเปนไปเพื่อการจัดเก็บรายไดและการปองกันและปราบปรามเพื่อใหการนําเขา-
สงออกและจัดเก็บภาษีดําเนินไปโดยชอบดวยกฎหมาย    แตกฎหมายและบทบาทของศุลกากร
จะตองปองกันและปราบปรามเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวย
เสมอ   นอกจากนี้กฎหมายที่ศุลกากรสหรัฐบังคับใชยังมีความหลากหลายมากกวาศุลกากรไทย
อยูมาก  ดวยสาเหตุนี้จึงมีผลตอการบัญญัติฐานความผิดและโทษซึ่งแตกตางจากฐานความผิด
และโทษตามกฎหมายศุลกากรไทย  
 

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียโดยรวมมีวัตถุประสงค ลักษณะของกฎหมาย 
และบทบาทศุลกากรใกลเคียงกับกฎหมายศุลกากรไทย   แตมีบทบัญญัติใหยึดทรัพยสินที่ไดมา
จากการคายาเสพติดซึ่งเปนการดําเนินการในทางแพงคลายกับมาตรการยึดทรัพยทางแพงตาม
กฎหมายฟอกเงินของไทยทั้งยังถือเปนความผิดมูลฐาน  สวนในการดําเนินการทางอาญานั้น  
หนวยงาน  Australian Federal Police  (A.F.P.) จะมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ศุลกากรซึ่งทํา
หนาที่ตรวจตราอยูบริเวณชายแดนหรือทาตาง ๆ ทําการจับกุมเพื่อเปนการปองกันและปราบปราม
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เชนเดียวกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ ป.ป.ส. 
ของไทยที่กฎหมายแตงตั้งใหเจาพนักงานศุลกากรระดับ 3 ข้ึนไปอํานาจหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสํานักสืบสวนและปราบปรามของกรมศุลกากร
ในทุก ๆ ทาทุก ๆ ดานเพื่อทําหนาจับกุมและดําเนินคดีตอผูลักลอบนํายาเสพติดเขาหรือออกนอก
ราชอาณาจักร  สวนความผิดตามกฎหมายศุลกากรและการดําเนินการกับทรัพยสินทางแพงตาม
มาตรการของกฎหมายศุลกากรก็เปนการดําเนินการอีกทางหนึ่งควบคูกันไป  ใกลเคียงกับการ
ปฏิบัติหนาที่และประสานงานตามกฎหมายของไทย    
 4.3.2 ขอพิจารณาเกี่ยวกับฐานความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากรตางประเทศ
    
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 



 195

  เมื่อไดทําการศึกษาเกีย่วกับฐานความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐ 
เปรียบเทยีบกบัฐานความผดิและโทษตามกฎหมายศุลกากรไทยพบวาความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรสามารถจัดลําดับตามอัตราโทษไดดังนี ้

 
ก. ความผิดที่มีอัตราโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 2 ปหรือทั้งปรับทั้งจํา ไดแก   การลักลอบ

ออกนอกประเทศตามมาตรา 546  ,  การฉอฉลคาอากร ตามมาตรา 544,มาตรา 550    
การฉอฉลทางเอกสารตามมาตรา  541 , มาตรา  542 , มาตรา 551    ความผิด
เกี่ยวกับการรับสินบน มาตรา 543     การฝากหรือรับฝากสินคาบริเวณชายแดนตาม
มาตรา 547 , ความผิดเกี่ยวกับคลังสินคาตามมาตรา 548 ,ความผิดตออํานาจ
ควบคุมของศุลกากรตามมาตรา 549  

ข. ความผิดที่มีอัตราโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 5 ปหรือทั้งปรับทั้งจํา ไดแก   การนําเขา
โดยผิดกฎหมายไมวาจะโดยการลักลอบ หรือโดยการหลีกเลี่ยงตามมาตรา  545  
โทษจําคุกไมเกิน 5 ป   

ค. ความผิดที่มีอัตราโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน  10  ปหรือทั้งปรับทั้งจํา ไดแก   มาตรา  
552 ใหความชวยเหลือการนําเขาโดยผิดกฎหมายมีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป  และการ
นําสิ่งของผิดกฎหมายที่ไดมาจากการกระทําความผิด(ลักทรัพย) ตามมาตรา 553  

 
แมความผิดตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐจะมีเพยีงไมกีฐ่านแตความผดิแตละฐาน 

แตละมาตราไดกําหนดถึงการกระทําตาง ๆ อยางไรบางที่เปนความผิดซึ่งการกระทําที่กําหนดไวมี
ความหลากหลายและครอบคลุมการกระทําทั้งหลายที่ผิดกฎหมายใหรวมอยูในมาตราใดมาตรา
หนึ่ง   ดังนั้นในมาตราหนึ่ง ๆ จะมีการกระทําที่กฎหมายถือวาเปนความผิดอยูหลายรูปแบบ  ฐาน
ความผิดตามกฎหมายจึงมีอยูไมกี่ฐานไมกี่มาตราเทานั้น ความผิดตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐมี
อัตราโทษสูงไมวาจะเปนจําคุกหรือ/และปรับรวมถึงริบทรัพยสินที่เกี่ยวของดวย ความผิดตาม
มาตรา 541 -544 และ มาตรา 546-551 มีโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 2 ปและความผิดตามมาตรา 
551-552 มีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา  
 

กฎหมายและภารกิจหลักมิใชเปนไปเพื่อการจัดเก็บรายไดและการปองกันและ 
ปราบปรามเพื่อใหการนําเขา-สงออกและจัดเก็บภาษีดําเนินไปโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น    แต
กฎหมายและบทบาทของศุลกากรจะตองปองกันและปราบปรามเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเสมอ   ดวยสาเหตุนี้จึงมีผลตอการบัญญัติฐานความผิดและโทษ
ซึ่งแตกตางจากฐานความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากรไทยคือมีฐานความผดิทัง้หมด 13 ฐาน 
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(13 มาตรา) นอยกวาฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากรไทยซึ่งมีมากถึง  21 ฐานจาก   53  
มาตรา  แตความผิดของสหรัฐมีอัตราโทษมากกวา   เนื่องจากวัตถุประสงคและบทบาทของ
ศุลกากร  ฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากรจึงมีลักษณะเปนความผิดทางศุลกากรซึ่งบัญญัติข้ึน
เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนบทบัญญัติวาดวยการนําเขาสงออกตามกฎหมายมีการบังคับใช
อยางมีประสิทธิผล  เชน ในเรื่องของตองหาม  ของตองกํากัด(จํากัด)   จะผานเขามาหรือออกไป
นอกประเทศไมไดหรือจะตองมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางถูกตองครบถวนเสียกอน   
หรือกรณีการนําเขา-สงออกนั้นจะตองมีการผานพิธีการศุลกากรโดยถูกตองเสียกอนรวมถึงการเสีย
ภาษีศุลกากรดวยมิฉะนั้นก็จะเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร      และเพื่อใหการปฏิบัติพิธี
การศุลกากรเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแมจะไมมีผลตอคาอากรที่ตองชําระก็ตาม   สวน
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรไทย เชน การนําสิ่งของเขา/ออกหากไมสําแดงหรือสําแดงไม
ถูกตองก็จะมีความผิดฐานสําแดงเท็จ  และหากการสําแดงผิดนั้นมีผลกระทบตอคาอากรใน
ลักษณะที่ทําใหอากรขาดหรือนอยลงก็จะเปนความผิดฐานหลีกเลี่ยงคาภาษีดวย     ความผิดฐาน
สําคัญ ๆ ในกฎหมายศุลกากรไทยจึงเปนไปเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายคือการชําระอากรและ
ดําเนินการตามพิธีการศุลกากรเปนไปอยางถูกตอง    สําหรับความผิดอื่น ๆ หรืออาจเรียกวาเปน
ความผิดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือพิธีการจะเปนฐานความผิดยอย ๆ เพื่อสนับสนุนระบบพิธีการ
ศุลกากรและใหครอบคลุมการกระทําความผิดที่อาจเกิดขึ้นไดในระบบศุลกากรจึงไมถือเปน
อาชญากรรมที่สําคัญ  โทษตามกฎหมายจึงไมหนักอยางความผิดฐานดังกลาวหรือมีโทษนอยและ
สวนใหญเปนโทษปรับ    (อยางไรก็ดีความผิดฐานสําคัญอาจไมสมควรเปนความผิดมูลฐานหาก
ไมมีลักษณะตามทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานทั้งสี่ประการซึ่งจะไดกลาวในหัวขอตอไป)    
สําหรับความผิดตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐมีอัตราโทษสูง   เหตุผลประการแรกคือภาษีศุลกากร
เปนรายไดสําคัญของรัฐบาลกลาง  ประการที่สองในประเทศที่พัฒนาแลวจะมีความเคารพระบบ
การชําระภาษีมากกวาประเทศกําลังพัฒนาแมในความเปนจริงจะไมอยากเสียภาษีก็ตาม    
ประการที่สามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรมีอัตราโทษหนักทั้งทางแพงและทางอาญาเพื่อใหเกรง
กลัวตอการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับภาษี    โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงภาษีทุกประเภทและในทุกรูปแบบ 
ประการสุดทายคือเพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับคาภาษีควบคูไปกับ
การบังคับใชกฎหมายและปองกันปราบปรามเพื่อใหเกิดความมั่นคงของประเทศทั้งเศรษฐกิจและ
สังคม  
  

ในการบัญญัติความผิดมูลฐานฟอกเงินของสหรัฐตางกับการบัญญัติความผิดมูล 
ฐานของไทย   เนื่องจากความผิดมูลฐานฟอกเงินทั้งโลกมีอยู 2 ระบบคือ  ระบบระบุบัญชีรายชื่อ
ขอหาที่เปนความผิดมูลฐาน เชน ไทยมี 8 ขอหา อินโดนีเซียมี 15 ขอหา ฟลิปปนสมี 14 ขอหา 
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มาเลเซียมีกวา 100  ขอหา  เปนตน   กับอีกระบบหนึ่ง คือ ระบบครอบคลุมคดีอาญาทั้งหมดโดย
ไมระบุบัญชีขอหา  แตอาจจะระบุวาเปนคดีอาญารายแรง หรืออาจจะกําหนดเปนโทษขั้นต่ํา หรือ
ข้ันสูง เชน มีโทษจําคุกไมนอยกวา 1 ป เปนตน เชน สหรัฐอเมริกา (Felony)  , ออสเตรเลีย 
(Serious Crimes)  เปนตน    ความผิดตามกฎหมายศุลกากรดังกลาวเปนความผิดที่รายแรงหรือ 
felony  ทั้งสิ้นจึงถือไดวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทุกฐานความผิด   
 
ประเทศออสเตรเลีย      

บทบาทสําคัญของศุลกากรในประเทศออสเตรเลีย คือ การอํานวยความสะดวก 

ดานการคาในสวน ของการเคลื่อนยายสินคา และผูโดยสารขามพรมแดนประเทศออสเตรเลีย      
ในขณะเดียวกันนั้น จะตองทําหนาที่ปองกันชุมชน และรักษาไวเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ศุลกากร  เชน   การปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขา-สงออกยาเสพติดตลอดจนสินคาผิด
กฎหมายอื่น ๆ ในเขตแนวพรมแดน    ทั้งนี้ศุลกากรยังทําหนาที่ในการจัดเก็บภาษีนําเขา จาก
ผูโดยสารและผูนําเขาสินคามายังประเทศออสเตรเลีย     นอกจากนี้ยังรับทําหนาที่ในการบริการ
แทนหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล อาทิเชน กองกักกันโรค (The Australian Quarantine and 
Inspections Service - AQIS) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวงการเกษตร ประมง และปาไม
ออสเตรเลีย มีหนาที่สําคัญในการปองกันออสเตรเลียจากการคุกคามของแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรค
ตาง ๆ ศุลกากรออสเตรเลีย   เปนตน13 

ปจจุบันประเทศออสเตรเลียยังไมมีกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปราม 
การฟอกเงินโดยตรงอยางกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐ (Money Laundering Control Act)  หรือ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของประเทศไทย   จึงมิไดมีการ
ระบุความผิดมูลฐานไวโดยตรง แตเปนการกําหนดขอบเขตกวาง ๆ ของกฎหมายแตละฉบับ  โดย
กําหนดใหการกระทําความผิดอาญาที่มีลักษณะเปน “Serious Crime”   หรืออาชญากรรมรายแรง   
และความผิดอื่น ๆ ในกฎหมายทั้งหมดรวม 4 ฉบับถือเปนความผิดมูลฐาน  สําหรับความผิดมูล
ฐานที่เกี่ยวกับศุลกากรตองพิจารณาประกอบกับ  Proceed of Crime Act 1987  เสมอดังนี้ 
 

                                                  
 

13 www.austembassy.or.th/agency/custom 
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ก. การดําเนินการตอทรัพยสินหรือผลประโยชนที่มาจากการกระทํา
ความผิดที่รายแรง หรือ Serious Offence ตามที่ยกตัวอยางระบุไวในบทนิยามมาตรา 7 
ไดแก  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(Narcotics Offence)  การฉอโกงเปนขบวนการ 
(Organized Fraud Offence)   การหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Evasion)   และการฟอกเงินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาว  ดังนั้นความผิดฐานลักลอบและฐานหลีกเลี่ยงถือ
เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายออสเตรเลีย 

 
ข. ใหอํานาจศาลในการยึดทรัพยสินที่มาจากการกระทําความผิดอื่น ๆ 

นอกจากที่ยกตัวอยางไวไดแก “Serious Crime” หรืออาชญากรรมรายแรงมีอัตราโทษ
จําคุกตั้งแต 5 ปในการพิจารณาวาฐานความผิดใดถือวาเปนความผิดมูลฐาน 

 
  ความผิดดังกลาวเหลานั้นเปนความผิดทีร่ายแรงและสรางความเสียหายตอสังคม 
เปนอยางมาก  นอกจากนี้การลักษณะของการกระทําที่ถือเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายนี้ยัง
สอดคลองกับ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000   
อีกดวย    แตอนุสัญญาดังกลาวกําหนดอัตราโทษจําคุกสําหรับความผิดรายแรงไวเพียง 4 ป   
ดังนั้นหากปรับตามอนุสัญญาดังกลาวจะเปนการเพิ่มจํานวนความผิดมูลฐานมากขึ้นอีก 
 
 ความผิดตามกฎหมายศุลกากรออสเตรเลียจัดลําดับตามอัตราโทษไดดังนี้ 
 

ก. ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือไมเกิน 25 ปหรือปรับไมเกิน 100,000 
เหรียญ หรือความผิดที่เกี่ยวกับส่ิงเสพติด  ไดแก รวมการกระทําความผิดตามมาตรา 231 
(1) , การกระทําความผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตามมาตรา 233 B (1) , การมีสวนในการ
ลักลอบโดยนายเรือหรือกัปตันตามมาตรา 233 A 
ข. ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 5 ป ไดแก มาตรา 232 (b) ใหสินบนหรือขู
เข็ญเพื่อใหละเวนการปฏิบัติหนาที่  
ค. ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ไดแก มาตรา 231 (1)(1) รวมกันกระทํา
ความผิด  (a) การลักลอบ  (b)  การนําเขาอันเปนการตองหาม (c) ขัดขวางหรือชวยเหลือ
ผูถูกจับกุม  , ม. 232 A   (a) ใหความชวยเหลือแกสินคาที่ถูกจับ  (b) ตอสูขัดขวางเจา
พนักงาน และมีโทษปรับไมเกิน 500 เหรียญ 
ง. ความผิดที่มีเฉพาะโทษปรับ ไดแก  มาตรา 234(1) (d)  (i) ,  (ii)  จงใจหรือ
ประมาทเลินเลอแจงขอความอันเปนเท็จหรือทําใหผิดหลงในลักษณะของวัตถุ, ละเลยไม
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แจงแกเจาพนักงานเปนเหตุใหผิดหลง   (g) ไมตอบคําถามหรือทําเอกสารแกเจาพนักงาน, 
โทษปรับต้ังแตไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือ ไมเกิน 5 เทาของเงินคาอากรแตไมนอยกวา 2 
เทา  หรือ ไมเกิน 1,000 เหรียญ  , มาตรา 234 A เขาไปในสถานที่หรืออากาศยานหรือทา
โดยไมมีอํานาจ, มาตรา 234 AB ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานในการใชอุปกรณบันทึกภาพ/
เสียง , มาตรา 240ความผิดเกี่ยวกับการไมเก็บรักษาเอกสารทางพาณิชย , มาตรา 240 A 
เอกสารในการขอรับเงินคาภาษีคืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว  โทษปรับ 1,000 เหรียญ  
และ มาตรา 234AC ความผิดเกี่ยวกับ identifying numbers / PIN numbers  โทษปรับ 
5,000 เหรียญ   หรือแมแตการลักลอบตามมาตรา 233 ซึ่งสินคาที่ไมเกี่ยวกับส่ิงเสพตดิกม็ี
โทษปรับไมเกิน 5 เทาแตไมนอยกวา 2 เทาของคาอากรหรือไมเกิน 3 เทาหรือไมเกิน 
50,000 เหรียญ  , มาตรา 233 A นายเรือมีสวนรวมในการใชพาหนะในการลักลอบสินคา
ซึ่งไมเกี่ยวกับส่ิงเสพติดโทษปรับไมเกิน 3 เทาของคาอากรหรือไมเกิน 50,000 เหรียญ   
 

จากการศึกษาพบวาฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรของออสเตรเลีย 
นั้น  บัญญัติความผิดไวใน   11 มาตราหลัก ๆ  ทั้งนี้ในแตละมาตรามีการกําหนดฐานความผดิยอย 
ๆ ลงไปอีกเปนจํานวนมากและครอบคลุมการกระทําความผิดตาง ๆ อยางกวางขวาง  ไมวาจะเปน
ความผิดที่มีผลตอคาอากรโดยลักลอบ ฉอฉลหรือวิธีการใด ๆ หรือความผิดเกี่ยวกับพิธีการเอกสาร
ตาง ๆ ความผิดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเพื่อการบังคับใชกฎหมาย
ศุลกากรหรือแมแตความผิดตอเจาพนักงานซึ่งไมมีบัญญัติไวโดยเฉพาะตามกฎหมายไทย  เปนตน   
โดยรวมแลวมีลักษณะที่ไมแตกตางจากศุลกากรไทยเทาใดนักเนื่องจากเปนการบัญญัติถึง
ลักษณะของการกระทําซึ่งเปนความผิดทางศุลกากรโดยเฉพาะ  ฐานความผิดสวนมากมีลักษณะ
คลายกับฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากรของไทย   สวนโทษนั้นความผิดสวนใหญจะมีเฉพาะ
โทษปรับ   หรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกิน 2 ปหรือทั้งปรับทั้งจําอยูไมกี่มาตรา     
ความผิดที่มีโทษปรับและ/หรือจําคุกขั้นสูงมากกวา 2 ปมีเพียงความผิดตอเจาพนักงานและ
ความผิดที่เกี่ยวกับส่ิงเสพติดเทานั้น       ซึ่งไมไดกลาวในรายละเอียดเนื่องจากกฎหมายศุลกากร
ไทยไมมีบทบัญญัติดังกลาวไวโดยตรง  
 

ในการพิจารณาวาความผดิตามกฎหมายศุลกากรใดเปนความผิดมลูฐานหรือไม 
นั้น    โดยพิจารณาพระราชบัญญัติศุลกากรของประเทศออสเตรเลีย หรือ Customs Act of 1901 
ประกอบกับ Proceed of Crime Act 1987  ในความผิดมูลฐาน “Serious Crime” หรือ
อาชญากรรมซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแต 5 ป   เมื่อไดทําการศึกษาฐานความผิดและโทษตามที่บัญญัติไว
ใน Customs Act of 1901 ในตอนที่ 13 บทบัญญัติวาดวยโทษ สวนที่  2 เร่ืองโทษ  ต้ังแตมาตรา 
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231-243  จึงสรุปไดวาความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานอื่น ๆ นอกเหนือจากความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรไมถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย   สวน
ความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดนั้นมีอัตราโทษจําคุกเกิน 5 ปแตถือเปนความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายศุลกากรอยูแลวและยังสอดคลองกับการเปนภาคีอนุสัญญา  Vienna Convention 
Against Illicit  Trafficking in Narcotic  Drugs  and   Psychotropic   Substance   of  1988   
ที่กําหนดใหการลักลอบคายาเสพติดและ/หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาทเปนความผิดมูลฐาน 
 
  อัตราโทษตามความผิดในกฎหมายศุลกากรไทยเกือบทั้งหมดจะเปนการปรับ  
สําหรับโทษจําคุกขั้นสูงมักจะไมเกินหนึ่งเดือน  สามเดือนหรืออยางมากหกเดือน   ความผิดที่มี
ระวางโทษขั้นสูงจําคุกมากกวา 1 ปก็มีแตความผิดตามมาตรา 27 (ฐานลักลอบและฐาน
หลีกเลี่ยง), ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 27 ไดแกมาตรา 27 ทวิ , มาตรา 31, มาตรา 96และ
มาตรา 5 ซึ่งมีอัตราโทษเชนเดียวกับมาตรา 27 คือจําคุกไมเกิน 10 ป   เทานั้น   สวนหลักเกณฑ
การใชอัตราโทษจําคุกไมวาจะเปนการอางอิงถึงความผิดอาญารายแรงหรืออัตราโทษขั้นสูงคือ
จําคุกมากกวา 1 ปตามขอแนะนําของ FATF จะมีความเหมาะสมหรือไมจําเปนจะตองพิจารณา
ทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานและความเหมาะสมดานอื่น ๆ ประกอบดวย 
 

4.3.3 ทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐาน 
 

ตามทีก่ลาวในเบื้องตนวาประเทศตาง ๆ กาํหนดความผดิมูลฐานทั้งที่เปนความ 
ผิดมูลฐานรวม เชน ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด    ความผิดมูลฐานสากล เชน ความผิด
เกี่ยวกับการคาอาวุธเถื่อน  และความผิดมูลฐานภายใน  ซึ่งถือวามีผลกระทบเฉพาะในแตละ
ประเทศ เชน การทุจริต การลักพาตัว   ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีตาง ๆ ไมวาจะเปน
ภาษรีายได ภาษีสรรสามิต หรือภาษีศุลกากร ในรูปแบบตาง ๆ     ในการพิจารณาเพื่อการกําหนด
ความผิดฐานลักลอบและความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน     การกําหนดความผิดฐานอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรเปนความผิดมูลฐานจําเปนที่
จะตองคํานึงถึงทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานเปนหลัก      ซึ่งในการพิจารณาถึงลักษณะ
ความผิดตาง ๆ ตามกฎหมายศุลกากรไทยวาควรกําหนดเปนความผิดมูลฐานหรือไม  ผูวิจัยได
แยกความผิดออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะการกระทําและวัตถุประสงคของความผิดแตละฐาน   
เพื่อนําไปวิเคราะหกับลักษณะทั้ง 4 ประการตามทฤษฎีการกําหนดความผิดมูลฐาน 
   
 



 201

 ลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  
 

ก. ความผิดฐานลักลอบตามมาตรา 27  
ข. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงตามมาตรา 27 
ค. ความผิดทีเ่กี่ยวเนื่องกับมาตรา 27  ไดแกมาตรา 27 ทว,ิ ม.31 ,ม.96 ม. 5 
ง. ความผิดฐานสําแดงเท็จตามมาตรา 99 
จ. ความผิดเกีย่วกับการทุจริตในการสงของออกตามมาตรา60 และมาตรา 31 
ฉ. ความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไมถูกตอง เชน การเก็บของในโรงพักสนิคา  ที่

มั่นคง  หรือคลังสินคาทัณฑบน  มาตรา 6 (2),  90, 91, 93      เปนตน  
ช. ความผิดฐานอื่น ๆ เชน ความรับผิดของนายเรือตามมาตรา 15 ,  15 ทวิ เปนตน 

 
เหตุที่ตองมีการจัดกลุมความผิดตาง ๆ ก็เพื่อนาํมาความผิดแตละกลุมมา 

วิเคราะหกับทฤษฎีการกําหนดความผิดมูลฐาน         จากการศึกษากฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของตางประเทศกฎหมายฟอกเงินของไทย  พบวามีหลักเกณฑในการ
กําหนดลักษณะของความผิดมูลฐานที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน  ดังนี้ 
 

1) ความผิดทีม่ีลักษณะของความผิดเปนองคกรอาชญากรรม 
2) ความผิดที่ลักษณะของอาชญากรรมมีผลตอบแทนในวงเงนิที่สูง 
3) ความผิดทีม่ีลักษณะยากแกการปราบปราม 
4)  ความผิดทีม่ีลักษณะเปนภัยตอความมัน่คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ  
 

  กลุมความผิดตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐ 
 

ก. ความผิดเกี่ยวกับการหนีภาษี           การนําเขาโดยผิดกฎหมายไมวาจะโดยการ
ลักลอบ หรือโดยการหลีกเลี่ยงตามมาตรา  545  , การลักลอบออกนอกประเทศตาม
มาตรา 546  และการนําสิ่งของผิดกฎหมายที่ไดมาจากการกระทําความผิด(ลัก
ทรัพย) ตามมาตรา 553  

ข. ความผิดเกีย่วกับการฉอฉลรัฐบาลสหรัฐ  ไมวาจะเปนการฉอฉลทางเอกสารตาม
มาตรา 541 , มาตรา 542  , มาตรา 551  หรือการฉอฉลคาอากรตามมาตรา  544 
และมาตรา  550   
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ค. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ตามมาตรา 543 ในการรับสินบนหรือผลประโยชน, มาตรา  
552 ใหความชวยเหลือการนําเขาโดยผิดกฎหมาย 

ง. ความผิดเกีย่วกับคลังสินคาหรืออํานาจควบคุมศุลกากร  เกี่ยวกับการฝากหรือรับฝาก
สินคาบริเวณชายแดนตามมาตรา 547  , กระทาํการใด ๆ ตอสินคาทีฝ่ากไวใน
คลังสินคามาตรา  548   และความผิดตออํานาจควบคุมของศุลกากร เชน 
เคลื่อนยาย  ทาํลายตราประทับ ทําเครื่องหมาย  เขาไปในเขตควบคุมหรือความ
ควบคุมของศุลกากรตามมาตรา  549  

   
เมื่อพิจารณาความผิดประเภทตาง ๆ ของสหรัฐกับทฤษฎีและความเหมาะสมในการ

กําหนดความผิดมูลฐานโดยจะวิเคราะหแยกเปนกลุมดังนี้   
 
 1. ความผิดเกี่ยวกับการหนีภาษีและการฉอฉลรัฐบาลสหรัฐ    ความผิดกลุมนี้มีผล

โดยตรงตอการนําของผิดกฎหมายเขาประเทศและเปนการนําเขาที่กระทบคาภาษีไมวาโดย
ทั้งหมดหรือบางสวน   ดวยวิธีการทางเอกสารหรือโดยขั้นตอนการนําเขา/สงออก   ซึ่งการ
ตรวจสอบควบคุมของเจาหนาที่ศุลกากรสหรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมียุทธวิธีและการ
ปฏิบัติที่เขมงวด  ไมวาจะเปนสุนัขตํารวจ  ,เครื่องตรวจ x-ray ตาง ๆ , เฮลิคอปเตอรติดอาวุธ 
(blackhawk down)  ตลอดจนเจาหนาที่และสายลับขององคกร    เปนตน  แตผูกระทําก็ยังคง
ลักลอบหรือทําการฉอฉลตอสหรัฐไดเปนจํานวนมาก  แมจะมีการจับกุมไดจํานวนมากแตก็เปน
เพียงสวนนอยสวนหนึ่งเทานั้นเพราะมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหซับซอนยิ่งขึ้นตลอดจนมี
การทุจริตทั้งในระบบศุลกากรหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ    จึงเห็นไดชัดวาผูกระทําเปนองคกร
อาชญากรรมหรือกระทั่งอาชญากรรมขามชาติเทานั้นเนื่องจากการกระทําเหลานี้มีผลประโยชน
จํานวนมากมายมหาศาลอยางเปนระบบและกวางขวาง   และยอมมีผลกระทบเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสวนรวมอยางมากเนื่องจากรายไดจากระบบศุลกากร (customs duty) เปน
รายไดที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลกลาง 

 
2. ความผิดตอตําแหนงหนาที่    เนื่องมาจากเหตุผลที่กลาวไวในขอที่แลวเกี่ยวกับ

การหนีภาษีและลักลอบฉอฉลวาการองคกรที่ประกอบอาชญากรรมเหลานี้ไดมีการพัฒนารูปแบบ
วิธีการในการลักลอบของผิดกฎหมาย  หนีภาษีและฉอฉล  รวมถึงการใหสินบนหรือผลประโยชน
แกเจาหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งเจาหนาที่ศุลกากรในการนําเขาและเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
หลังจากการนําเขาหรือถูกจับกุม    เปนการทุจริตอยางเปนระบบซึ่งจะไมกลาวถึงในการศึกษานี้   
สําหรับการรับสินบนหรือผลประโยชนเพื่อมิใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เชน ตรวจคน  จับกุม  
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ดําเนินคดี  (มาตรา 543) และการชวยเหลือในการนําของผิดกฎหมายหรือเพื่อใหมีการหนีภาษี
หรือฉอฉลคาอากรใหจายนอยลง(ตามมาตรา 552)     การกระทําเหลานี้เปนความผิดรายแรง 
(felony) และมีอัตราโทษสูงมากเนื่องจากเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่และความผิดเหลานี้ยัง
ชวยเหลือใหความผิดสําเร็จลุลวงหรือกอใหเกิดหรืออาจถือวาเปนการกระทําสวนหนึ่งในการ
ลักลอบนําของผิดกฎหมายและหนีภาษีรวมถึงการฉอฉลรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ เลยก็ได   
ความผิดประเภทนี้จึงเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเชนเดียวกับความผิดในกลุมแรก    

 
3. ความผิดเกี่ยวกับคลังสินคาหรืออํานาจควบคุมศุลกากร       การกําหนดวาการ

กระทําใดถือเปนความผิด   ฐานความผิดตางและอัตราโทษตามกฎหมาย   เปนนโยบายซึ่งขึ้นอยู
กับสภาพสังคมของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ   เชนเดียวกับความผิดในกลุมนี้มีระวางโทษจําคุกไม
เกิน 2 ป หรือไมเกิน 10 ป ฯลฯ   เชนเดียวกับกฎหมายไทยที่มีความผิดเกี่ยวกับคลังสินคาซึ่งมี
เฉพาะโทษปรับหรือมีโทษปรับรวมกับโทษจําคุก    แลวแตลักษณะและเจตนาตลอดจนความ
รายแรงของการกระทํา    ซึ่งสวนใหญตามกฎหมายจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการฝาฝนที่เปนลักษณะ
พิธีการหรือบทบัญญัติที่มุงหมายใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยซึ่งอาจมีผลตอความปลอดภัย
ของคลังและสินคาตลอดจนความเรียบรอยตามแนวชายแดน     ความผิดกลุมนี้ในประเทศสหรัฐมี
นโยบายเกี่ยวกับคลังสินคาและเขต-อํานาจควบคุมของศุลกากรมีใหความมั่นคง เขมแข็งและ
ปลอดภัยจึงไดบัญญัติใหมีอัตราโทษสูงจึงเปนความผิดรายแรงและถือเปนความผิดมูลฐานอีกดวย  

 
จะเหน็ไดวานอกจากอัตราโทษจาํคุกสูง(มากกวา 1 ป) ซึง่สอดคลองกบัการ 

กําหนดความผิดมูลฐานของสหรัฐและขอแนะนําของ FATF เมื่อไดทําการจําแนกประเภทความผิด
ออกเปนกลุมตาง ๆ จะเห็นวาความผิดแตละกลุมนั้นมีลักษณะตามทฤษฎีในการกําหนดความผิด
มูลฐานทั้งสี่ประการ   ดังนั้นความผิดทุก ๆ ประเภทตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐจึงมีความ
เหมาะสมและเปนเหตุเปนผลดานอัตราโทษจําคุกและประกอบกับเหตุผลทางดานทฤษฎีในการ
กําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินดวยเหตุผลทั้งหลายตามที่กลาวในเบื้องตน  

  
กลุมความผิดตามกฎหมายศุลกากรออสเตรเลีย 
 
ก.  ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบและหลีกเลี่ยง   ไดแก มาตรา 231 (1) รวมกัน
กระทําความผิด  (a) การลักลอบ  (b)  การนําเขาอันเปนการตองหาม , มาตรา 233 (1) 
(a) ลักลอบ (b) (c) นําและสงออกอันเปนการตองหาม  (d) ขนถายหรือครอบครองสินคา
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ลักลอบตาม (a)(b)(c)   และมาตรา 234(1) (a)  หลีกเลี่ยงการชําระคาอากร (h) เสนอ
ขายหรือขายสินคาที่นําเขาโดยตองหามหรือลักลอบ 
ข.  ความผิดเกี่ยวกับพิธีการหรือเกี่ยวกับการนําเขา/สงออก  ไดแก  มาตรา 234(1) 
(d)  (i) ,  (ii)  จงใจหรือประมาทเลินเลอแจงขอความอันเปนเท็จหรือทําใหผิดหลงใน
ลักษณะของวัตถุ, ละเลยไมแจงแกเจาพนักงานเปนเหตุใหผิดหลง   (g) ไมตอบคําถาม
หรือทําเอกสารแกเจาพนักงาน, มาตรา 234AC ความผิดเกี่ยวกับ identifying numbers / 
PIN nimbers , มาตรา 240 และ 240 A ความผิดเกี่ยวกับการไมเก็บรักษาเอกสารทาง
พาณิชยและเอกสารในการขอรับเงินคาภาษีคืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
ค.  ความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงาน ไดแก มาตรา 231(1) การขัดขวางการจับกุมหรือ
ชวยเหลือผูซึ่งถูกจับกุมเนื่องจากการลักลอบตามมาตรา 231 (1) (2) (3) , มาตรา232 การ
ใหหรือเสนอใหสินบนหรือโดยขูเข็ญเพื่อการละเวนการปฏิบัติหนาที่ , มาตรา 232A (a) ให
ความชวยเหลือหรือปองกันมิใหปรากฏความผิดหรือถูกจับกุม (b)  ตอสูขัดขวางเจา
พนักงานหรือบุคคลผูชวยเหลือ  , มาตรา 233 A  (1) กัปตันหรือนายเรือใชหรือยินยอมให
ใชพาหนะในการลักลอบหรือขนถายสินคาโดยขัดกฎหมาย , มาตรา 234 A เขาไปใน
สถานที่หรืออากาศยานหรือทาโดยไมมีอํานาจ , มาตรา 234 AB ฝาฝนคําสั่งเจาพนัก 
งานในการใชอุปกรณบันทกึภาพ/เสียง  ความผิดตอเจาพนักงานเหลานี้จัดเปนกลุม
ความผิดทีบั่ญญัติไวเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดหรือละเมิดกฎหมาย
ศุลกากรนัน่เอง 

 
  ในการพิจารณาถึงกลุมความผิดตามกฎหมายศุลกากรออสเตรเลียเพื่อวิเคราะห
ตามหลักทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐาน    ความผิดทั้งสามกลุมนี้มีขอพิจารณาเชนเดียวกับ
ลักษณะความผิดประเภทตาง ๆ ตามกฎหมายศุลกากรของไทยตางกันเพียงในกลุมความผิด
เกี่ยวกับเจาพนักงาน   ดังนั้นในการศึกษาเปรียบเทียบกับทฤษฎีดังกลาวผูวิจัยจึงกลาวรวมไปกับ
ความผิดของไทยถึงรายละเอียดและขอพิจารณาตาง ๆ ในหัวขอนี้ 
 
กลุมความผิดตามกฎหมายศุลกากรประเทศไทย 
 

สําหรับประเทศไทยนัน้ในการพิจารณาเพื่อกําหนดใหฐานความผิดตาง ๆ 
นอกเหนือจากความผิดฐานลักลอบและฐานหลีกเลีย่งเปนความผิดมลูฐานตามกกฎหมายฟอกเงนิ
ควรทําการศึกษาโดยแยกวิเคราะหเปนกลุมความผิดเปรยีบเทยีบกับทฤษฎีดังกลาวไดดังนี ้
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1. ความผิดทีเ่กี่ยวเนื่องกับมาตรา 27  สําหรบัความผิดในกลุมนี้จาํเปนตองอธิบาย 
ใหชัดเจนทุกฐานเนื่องจากเกี่ยวเนื่องและมีโทษตามมาตรา 27 คือจําคุกไมเกิน 10 ปตามที่กลาวไว
ในหัวขอที่แลวเกี่ยวกับความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกสูงสุดมากกวา 1 ปดังกลาวตองพิจารณาถึง
ทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานประกอบดวย   ไดแกมาตรา 27 ทวิ ความผิดนี้อาจกระทํา
โดยมิจฉาชีพ  บุคคลทั่วไป หรือองคกรอาชญากรรม (หากเปนกรณีผูลักลอบ หลีกเลี่ยงเปนกลุม
เดียวกับผู รับซื้อ  จําหนาย  ฯลฯ )  ซึ่งในความเปนจริงการจับกุมปราบปรามพวกองคกร
อาชญากรรมในการลักลอบซื้อ จําหนายนั้นเปนไปไดยาก   อยางไรก็ดีความผิดนี้ไมไดมีผลกระทบ
ตอคาอากรที่ผูกระทําผิดตองชําระ  แมวาผูกระทําอาจไดผลประโยชนตอบแทนสูงหากมีการนําไป
จําหนายในภายหลัง  แตการกระทํานี้เปนคนละการกระทําและเกิดขึ้นหลังจากการลักลอบ  
หลีกเลี่ยงไมใชความผิดหลักที่อาชญากรมุงกระทําเพื่อผลประโยชนตอบแทนเปนเพียงการกระทํา
สวนหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดหลักและจะเกิดขึ้นหลังจากการกระทํา
ความผิดดังกลาวไปแลวเทานั้น  ไมไดเปนการชวยเหลือ  สนับสนุนใหเกิดการลักลอบหรือ
หลีกเลี่ยง      , มาตรา  31  เปนความผิดในการมีสวนเกี่ยวของในลักษณะสนับสนุนหรือชวยเหลือ
ในการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงคาอากร  หรืออาจเปนทางชวยใหการลักลอบ  หลีกเลี่ยงสําเร็จซึ่ง
จํากัดอยูเพียงการเกี่ยวของในการนําของขึ้นหรือลงจากเรือเทานั้น    ความผิดนี้ผูกระทําอาจเปน
บุคคลทั่วไปหรือองคกรอาชญากรรมก็ไดเชนเดียวกับมาตรา 27 ทวิ      การกระทําความผิดนี้ไมใช
การลักลอบหนีภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีดังนั้นโดยลําพังความผิดมาตรานี้จึงไมกอใหเกิด
ผลประโยชนตอบแทนในจํานวนมหาศาล  ไมอาจมีผลกระทบเสียหายตอเศรษฐกิจของสวนรวมได  
, มาตรา 96  เปนความผิดที่กฎหมายปองกันการกระทําการกับของในคลังซึ่งยังมิไดชําระอากรขา
เขา   ดังนั้นหากไมแจงหรือไมมีเหตุอันควรแสดงถึงการไมถูกตองตรงตามเอกสารจะถือเปนการ
นําเขาโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเกรงวาจะมีการทุจริตตอคาภาษีโดยวิธีการดังกลาว  แตจาก
การศึกษาพบวาคลังสินคาที่มีอยูทั่วไปนั้นการจัดดําเนินการจัดตั้งมีการตรวจสอบโดยละเอียดทุก
ข้ันตอน  ผูที่จะนําสินคามาฝากตองดําเนินพิธีการศุลกากรแลว (แตอาจยังมิไดชําระไมวาดวยเหตุ
ใดก็ตาม) ในขณะนั้นอาจนําไปซอม  ประกอบเพิ่มเติม  สงไปตามสาขาตาง ๆ เปนตน เนื่องจาก
ธุรกิจเหลานี้เปดทําการตลอดเวลาเปนสวนมากจึงเกิดปญหาการไมแจงตามที่กฎหมายกําหนด  
แตผูกระทําสวนมากมิไดมีเจตนาเพื่อใหชําระคาอากรนอยลงหรือหลีกเลี่ยงภาษี  เชนมีเหตุจําเปน
ดังที่ยกตัวอยางไวก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้  ความผิดฐานนี้เปนการกระทําที่อาจเกิดขึ้นไดใน
การประกอบธุรกิจปกติของผูประกอบการ  ไมใชการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะปราบปราม
ไดยากโดยองคกรอาชญากรรมแตอยางใด  และไมเปนการกระทําที่มีผลตอบแทนในวงเงินสูงที่มี
ผลกระทบเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ,  มาตรา  5  เปนความผิดเนื่องจากการไมดําเนินการ
พิธีการใหถูกตองเกี่ยวกับเสนทางบกหรือเวลาตามที่กฎหมายกําหนดเนื่องจากเมื่อขามพรมแดน
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มาในประเทศไทยกอนที่จะถึงดานศุลกากรระหวางหากมีการออกนอกเสนทางก็จะเปนความผิด
เนื่องจากหากออกนอกนอกทางอนุมัติระหวางทางหรือนอกจากเวลาที่กําหนดแมจะยังไมเปนการ
ลักลอบแตอาจนําไปสูการลักลอบหนีภาษีไดนั่นเอง  ดังนั้นโดยลําพังการออกนอกทางอนุมัติหรือ
นอกเวลาที่กําหนดยังไมเปนการลักลอบ  กรณีเชนนี้อาจเปนชาวบานทั่ว ๆ ไปที่ไมรูกฎหมายก็ได   
จากการศึกษาขอมูลจากสํานักสืบสวนและปราบปราม    สํานักกฎหมายพบวาผูลักลอบรายใหญ
หรือพวกที่เขาขายเปนองคกรหนีภาษีจะมีวิธีการและเสนทางลักลอบโดยไมผานดานตรวจคนเขา
เมือง (ต.ม.)ที่ชายแดนแลวจึงหลบออกไปนอกทางอนุมัติภายหลังเพื่อหนีภาษี    กรณีจึงไมใช
อาชญากรรมที่มีลักษณะปราบปรามไดยาก  เพราะระหวางทางดังกลาวเปนระยะทางไมไกลนัก
และมีเจาหนาที่อยูบริเวณดังกลาว เมื่อกระทําผิดจึงจับกุมไดไมยากนัก   และไมใชพวกขบวนการ
หรือองคกรอาชญากรรมแตอยางใด    การขนของผานแดนทางบกนอกเวลาที่กําหนดหรือออกนอก
ทางอนุมัติ(แตไมหนีภาษีคือเขาไปผานและดําเนินพิธีการศุลกากร) ไมมีผลตอคาอากรอันจะเปน
ประโยชนตอบแทนจํานวนมากและกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมแตอยางใด        ดังนั้นความผิด
กลุมนี้จึงไมควรกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานและ
เหตุผลทั้งหลาย 
 

2. ความผิดฐานสําแดงเท็จตามมาตรา 99   เปนความผิดเกี่ยวกับการละเวนหรือไม 
ถูกตองซึ่งการแจงขอมูลไมวาโดยทางวาจาหรือเอกสาร ตราสารตาง ๆ ทางพิธีการศุลกากร     
เพื่อใหการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย    ความผิดนี้เปนความผิดทางพิธี
การโดยเฉพาะบัญญัติข้ึนเพื่อใหผูนําเขา/สงออกมีความระมัดระวังตามสมควรที่กฎหมายกําหนด
เพื่อใหการดําเนินพิธีการถูกตองเรียบรอย    แตความผิดนี้ยังเกิดขึ้นไดบอยจากความเขาใจผิดหรือ
ความผิดพลาดทางเอกสาร (paper error) เสียสวนมากเนื่องจากไมมีผลกระทบตอคาอากรที่ตอง
ชําระหรือภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้นจึงไมเกิดประโยชนใด ๆ แกผูกระทํา    ความผิดฐานนี้จึงไมเปน
ชองทางใหองคกรอาชญากรรมสามารถใชเปนชองทางแสวงหาประโยชนไดเลย ดังนั้นจึงไมมี
ลักษณะที่เปนการปราบปรามไดยาก  ไมมีผลประโยชนใด ๆ อันจะกระทบเปนภัยตอเศรษฐกิจได
เลย      ความผิดฐานนี้จึงไมควรเปนความผิดมูลฐานตามทฤษฎีและดวยเหตุผลดังกลาว 
 

3. ความผิดเกีย่วกับการทุจริตในการสงของออกตามมาตรา 60 และมาตรา 31 เปน 
การทุจริตทางเอกสารหรือการใหขอมูลดวยวิธีการใด  ๆ ในการขอหรือใชสิทธิประโยชนในการคืน
คาภาษีตามที่รัฐกําหนดใหตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ 9 ) พ.ศ. 2482 มาตรา 19 ในการ
คืนคาอากรแกของที่นําเขามาและสงออกไปภายในหนึ่งป  และมาตรา 19 ทวิ ในการคืนคาอากร
แกของที่นําเขามาเพื่อผลิตภายในประเทศ    ซึ่งเปนมาตรการชวยเหลือทางภาษีอากรของรัฐใน
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การ เพื่อลดตนทุนการผลิตและสามารถสงไปขายแขงขันกับสินคาของตางประเทศ  ใหแกสินคา
สงออกที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศไทยสําหรับผูประกอบการที่แทจริงเทานั้น  ไมมีผูองคกร
อาชญากรรมหรือแมแตผูกระทําความผิดรายใดที่นําเขาหรือประกอบกิจการเพื่อหวังประโยชนใน
การขออากรขาเขาคืนโดยเฉพาะ   ผูที่จะกระทําความผิดนี้จึงเปนผูนําเขาหรือประกอบการจริง ๆ ที่
ตองการไดรับเงินคาอากรที่ชําระไปแลวคืนมากกวาที่ควรไดเทานั้น   นอกจากนี้ยังการจะใชสิทธิ
ขอคืนคาอากรดังกลาวยังมีมาตรการในการตรวจสอบ  เชน ประวัติของผูนําเขา  รายละเอียด
เกี่ยวกับธุรกิจของผูประกอบการ    การประเมิณการนําเขา/มูลคาและการผลิตเพื่อพิจารณาถึงคา
อากรที่ควรไดรับคืนธุรกิจ  จากขอมูลของสํานักกฎหมายกรมศุลกากรพบวาความผิดประเภทนี้มี
จํานวนไมถึงหาเปอรเซ็นตของความผิดทั้งหมดและในชวงหลายปที่ผานมานี้ไมพบวามีการ
ดําเนินคดีทางศุลกากรกับความผิดนี้เลย   เนื่องจากโครงสรางทางภาษีศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปคือ
มีการลดอากรขาเขาลงมาก    การกระทําความผิดตามมาตรานี้ไมอาจใชเปนชองทางในการ
แสวงหาผลประโยชนแกกลุมอาชญากรรมไดเลย       ดังนั้นการกระทําความผิดในกลุมนี้จึงไมเปน
อาชญากรรมที่มีลักษณะปราบปรามไดยาก  ไมใชการกระทําความผิดโดยองคการอาชญากรรม   
เงินที่ไดคืนไปมีการตรวจสอบและเพื่อนําไปใชในการประกอบธุรกิจในลักษณะลดตนทุนของสินคา
ที่จะขายหรือสงออก   จึงไมเปนอาชญากรรมที่มีผลตอบแทนในวงเงินสูงอันจะเปนภัยกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศ    ดังนั้นจึงไมควรกําหนดใหความผิดในกลุมนี้เปนความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 
 

4. ความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไมถูกตอง  เปนการฝาฝนพิธีการศุลกากร   
เปนมาตรการทั่ว ๆ ไปโดยรวมที่ใชในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีศุลกากร  การนําของ
เขาหรือสงของออก  การควบคุมของตองหาม  ของตองกํากัด  ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
เชนเดียวกับความผิดฐานสําแดงเท็จมาตรา 99  ที่ไมมีผกระทบตอคาอากร    จึงไมเปนชองทาง
สําหรับมิจฉาชีพหรือองคกรอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดในลักษณะที่ปราบปรามไดยากในการ
แสวงหาประโยชน   เนื่องจากไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ จึงไมมีผลกระทบเสียหายตอเศรษฐกิจ
สวนรวมแตอยางใดเชนเดียวกับความผิดฐานสําแดงเท็จ    จึงไมควรกําหนดความผิดกลุมนี้ใหเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเชนเดียวกัน    
 

5. ความผิดฐานอื่น ๆ คือความผิดนอกจากที่กลาวมาแลวขางตนสวนมากมีความมุง 
หมายเพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร   หรือเพื่อใหมีความผิดตาง ๆ ที่
หลากหลายครอบคลุมการสนับสนุน  ชวยเหลือ มีสวนเกี่ยวของกับการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษี  
รวมถึงการกระทําความผิดในกระบวนการนําเขา/สงออกที่อาจเกิดขึ้น  ความผิดในกลุมนี้มุง
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ปองกันการลักลอบ การหลีกเลี่ยงโดยการกําหนดใหผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะนายเรือหรือเจาหนาที่
ควบคุมยานพาหนะตาง ๆ มีความผิดรับผิดหากเกิดเหตุการณใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวแม
จะไมไดทําผิดหรือไมรูเห็นเปนใจแตกฎหมายก็ยังถือวามีความผิดในลักษณะกฎหมายปดปาก   
ซึ่งเหตุการณตาง ๆ ที่กําหนดไว เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงแกเครื่องหมาย (มาตรา 15) ขัดขวางการ
ตรวจคน (มาตรา 15 ทวิ)  เปนตน จะเห็นไดวากรณีดังกลาวยังหางไกลจากการลักลอบ การ
หลีกเลี่ยง กลาวคืออาจจะไมไดมีการกระทําการลักลอบหลีกเลี่ยงเลยก็ไดแตกฎหมายอาจมองวา  
การกระทําเหลานี้อาจมีผลเปนการสนับสนุนในการลักลอบ หลีกเลียงก็เปนไดจึงบัญญัติข้ึนไดเปน
ความผิด เชนเดียวดับความผิดกลุมแรกที่ผูวิจัยเห็นวาผูลักลอบ หลีกเลี่ยงอาจเปนกลุมเดียวกับ
ผูกระทําความผิดเหลานี้ก็ได  ดังนั้นผูกระทําความผิดกลุมนี้อาจเปนองคกรอาชญากรรมหรือไมก็
ได  ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูวาพวกองคกรอาชญากรรมเหลานี้กระทําความผิดในลักษณะที่
ปราบปรามไดยาก  แตอยางไรก็ดีความผิดในกลุมนี้ไมใชความผิดหลักหรือความผิดสําคัญแต
อยางใด   และความผิดประเภทนี้โดยลําพังไมมีผลกระทบตอคาอากรไมมีผลประโยชนแกผูกระทํา
ความผิดโดยตรงจึงไมอาจกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศได   ความผิดประเภท
นี้จึงไมควรเปนความผิดมูลฐานตามทฤษฎีและเหตุผลดังกลาว 

 
อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติของศุลกากร  ทางสํานักกฎหมายไดแบงแยกความผิด 

ฐานตาง ๆ ตามกฎหมายศุลกากรออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี ้ 
 

ก. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
ข. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษ ี
ค. ความผิดเกีย่วกับพิธกีารศุลกากร  

 
ดังนัน้ในสวนของความผิดเกี่ยวกับพธิีการศุลกากรจึงนาจะเปนความผิดเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติ  เนื่องจากความเขาใจผิด  หลงลืมของผูนําเขาสงออกทั่ว ๆ ไปมากกวาที่จะเปนการ
กระทําขององคกรอาชญากรรม ซึ่งมีลักษณะที่ปราบปรามไดยาก   เกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับ
นั้นเนื่องจากความผิดเหลานี้ไมมีผลกระทบตอคาอากรที่จะตองเสียแกรัฐแตอยางใด    นอกจากนี้
ทางดานสถิติคดีหรือมูลคาการจับกุมนั้นเนื่องจากในสํานักกฎหมายกรมศุลกากรจะแบงหนวยงาน
เกี่ยวกับการดําเนินคดีเปน 2 กลุมคือกองคดีลักลอบ  และกองคดีหลีกเลี่ยง   ดังนั้นความผิด
เกี่ยวกับพิธีการตาง ๆ เจาหนาที่ตามดานหรือทาตาง ๆ จะทําการตรวจสอบและดําเนิการแกไขหรือ
เปรียบเทียบปรับที่ดานหรือทาที่พบการกระทําความผิดทันทีจึงไมมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนคดีหรือ
มูลคาสินคา/อากรเพื่อมาพิจารณาโดยละเอียดดังเชนความผิดฐานลักลอบหรือหลีกเลี่ยง   แตจาก
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การสอบถามจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกรมศุลกากรพบวาความผิดอื่น ๆ หรือความผิดเกี่ยวกับ
พิธีการนั้นมีจํานวนประมาณสิบเปอรเซ็นตจากคดีความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเทานั้น    

  
วิเคราะห 
 

ในสวนของตัวบทกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการบังคบัใชโดยหนวยงานของ 
ศุลกากรสหรัฐดังกลาวเบื้องตนอีกมากที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจหนาที่ในการบงัคับใชกฎหมาย  
และขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของของศุลกากรวามีความหลากหลายและกวางขวาง ทัง้
กฎหมายและหนวยงานมีการปองกนัและปราบปรามเพือ่ใหมีการบงัคบัใชกฎหมายตาง ๆ ควบคู
ไปกับการจัดเก็บรายไดและการปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปนหลกั     สวนประเทศออสเตรเลียนัน้มีพระราชบัญญัติศุลกากรโดยเนื้อหา
และฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากรความครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวกดานการคา    
การปองกนัชมุชน และรักษาไวเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายศุลกากร เชน การปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบนําเขา-สงออกยาเสพติด  สินคาผดิกฎหมายอื่น ๆ ในเขตแนวพรมแดน    
ควบคูไปกับการจัดเก็บภาษแีละทําหนาที่ในการบริการแทนหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐในสวนนีม้ี
ลักษณะเชนเดียวกับศุลกากรสหรัฐและไทย  แตในภาพรวมเมื่อเปรียบเทยีบศุลกากรไทยกับสหรัฐ
ผูวิจัยเห็นวาวตัถุประสงคกฎหมายและบทบาทของศุลกากร   ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายตลอดจนปฏิบัติการที่เปนภารกิจ
หลักของหนวยงานสหรัฐจึงมีความหลากหลายและกวางขวางกวากฎหมายและศุลกากรไทยอยาง
มาก     

สําหรับฐานความผิดนั้นตามกฎหมายสหรัฐถือวาการกระทําความผิดเกี่ยวกับ  
ศุลกากรทั้ง 13 ฐานเปนอาชญากรรม(Crime) ซึ่งแมวาฐานความผิดจะมีนอยกวากฎหมายไทยแต
ครอบคลุมการกระทําตาง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดอยูในมาตราตาง ๆ คอนขาง
กวางขวางและโดยรวมจะมีอัตราโทษหนักกวาตามกฎหมายไทยมาก     สําหรับความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรออสเตรเลียนั้นแมจะมีฐานความผิดและโทษมากกวากฎหมายไทยแตความผิด
โดยรวมมีลักษณะไมแตกตางจากศุลกากรไทยเทาใดนักเนื่องจากเปนความผิดทางศุลกากรจึงเปน
โทษปรับเปนสวนใหญและมีโทษจําคุกนอยมากเชนเดียวกับกฎหมายไทย   ยกเวนกฎหมายใน
สวนที่เกี่ยวกับยาเสพติดและอํานาจหนาที่ของหนวยงานและเจาพนักงาน  ตลอดจนการ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดมาหรือเกี่ยวกับยาเสพติด   จึงเห็นไดชัดวาฐานความผิดทั้งหลายของ
กฎหมายศุลกากรสหรัฐเปนอาชญากรรมรายแรงที่มีโทษหนัก    ตางกับลักษณะฐานความผิดของ
กฎหมายศุลกากรไทย (รวมถึงศุลกากรออสเตรเลียดวย)  ซึ่งไมจัดวาเปนอาชญากรรมรายแรง   
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  ในการกําหนดมูลฐานความผิดสําหรับความผิดฐานอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 และกฎหมายศุลกากรฉบับอ่ืน ๆ    เมื่อไดทําการศึกษาแลวพบวาความผิด
เหลานั้นถูกบัญญัติข้ึนมาเพื่อใหมีฐานความผิดที่ครอบคลุมสําหรับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ศุลกากรไมวาจะเปนความผิดหลักหรือไมก็ตาม      อาจกลาวไดวามีลักษณะเปนความผิดที่
บัญญัติข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความผิดที่สําคัญ ๆ เชน ความผิดตามมาตรา 27 กับมาตรา 27 ทวิ
ซึ่งเปนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกัน   หรือความผิดฐานอื่น ๆ ที่บัญญัติข้ึนเพื่อใหครอบคลุมการกระทํา
ความผิดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการศุลกากรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายศุลกากรอยาง
กวางขวางสวนใหญจะเปนความผิดเล็ก ๆ นอย     ความผิดเหลานี้จึงไมใชความผิดหลักที่มี
ผลกระทบเสียหายตอสวนรวมดังเชนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร    
ความผิดกลุมนี้ไมมีลักษณะตามทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานอันไดแก   ความผิดที่มี
ลักษณะที่เปนองคกรอาชญากรรม      ความผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมมีผลตอบแทนใน
วงเงินที่สูง  ความผิดที่มีลักษณะยากแกการปราบปราม   และความผิดที่มีลักษณะเปนภัยตอ
ความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจแตอยางใด    จึงตางกับความผิดตามกฎหมายศุลกากรของ
สหรัฐซึ่งทุกฐานถือเปนอาชญากรรมรายแรง (felony) มีโทษปรับและจําคุกสูงเนื่องมาจาก
วัตถุประสงคกฎหมายและบทบาทของศุลกากร     ฐานความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
ไทยตลอดจนอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายของศุลกากรของบานเมืองของเขาซึ่งตางกับ
ไทยจึงทําใหนโยบายทางกฎหมายและโทษในแตละฐานความผิดแตกตางจากกฎหมายศุลกากร
ของไทยอยางมาก     จึงไมอาจนําแนวคิดของการกําหนดความผิดตามกฎหมายศุลกากรสหรัฐมา
ใชกับความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากรไทย   จึงมีผลตอการกําหนดความผิดมูลฐานคือไม
อาจกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินตามแนวทางของขอแนะนําของ FATF 
และกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐมากําหนดในดานอัตราโทษ    ดังนั้นในปจจุบันความผิดเกี่ยวกับ
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรฐานอื่น ๆ นอกเหนือจากความผิดฐานลักลอบและความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรยังไมสมควรที่จะกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน     
ควรเปนเพียงฐานความผิดที่เปนกลไกเสริมในการบังคับใชกฎหมายในฐานความผิดหลักใน
กฎหมายศุลกากรและประโยชน  ในการดําเนินพิธีการศุลกากร    ความผิดที่จะกําหนดเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนั้นควรเปนการกระทําผิดกฎหมายหรือแฝงเรนการกระทํา
ความผิดกฎหมายไวในกิจการที่ถูกกฎหมายซึ่งไดรับอนุญาต  เชนการหนีภาษี  หลีกเลี่ยงภาษี   
และตองมีลักษณะทั้งสี่ประการตามทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานดวย 
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นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดต้ังขอสังเกตวาหากกําหนดใหความผิดตามกฎหมาย 
ศุลกากรทุก ๆ ฐานเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินจะเกิดผลกระทบในดานลบตาง ๆ 
ตามที่กลาวไวในขอพิจารณาในการกําหนดความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดมูล
ฐาน   เชน การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบโดยเฉพาะเจาหนาที่ศุลกากรรวมถึงการทุจริตและอาจ
เกิดปญหาการบริหารจัดการในหนวยงาน    ผลกระทบดานพิธีการทางศุลกากรที่ลาชากระทบตอ
การนําเขา/สงออกรวมถึงผูประกอบการ     ระบบการคาภายในและระหวางประเทศ   การลงทุนทัง้
ภายในและจากภายนอกตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวม (ซึ่งจะไมกลาวซ้ําในรายละเอียด)  เปน
ตน   แตจะไมเกิดผลดีตามที่ไดกลาวไวในหัวขอดังกลาวเลยเนื่องจากความผิดเหลานี้เปนความผิด
เกี่ยวกับพิธีการเสียเปนสวนมากและไมมีผลกระทบตอคาอากรหรือผลตอบแทนเปนตัวเงินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดในลักษณะทรัพยสินเลย    จึงไมมีองคกรอาชญากรรมใดหรือแมแตผูกระทําผิดราย
ยอยคนใดที่จะกระทําความผิดโดยตองเสี่ยงกับความผิดทางอาญาและมาตรการดําเนินการกับ
ทรัพยสินทางแพงทั้งที่ไมเกิดประโยชนในทางทรัพยสินหรือผลตอบแทนใด   เมื่อพิจารณาถึงผลดีก็
อาจมองไดวาประเทศไทยมีการกําหนดความผิดมูลฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานระหวาประเทศ
และประเทศมหาอํานาจ (สําหรับความผิดที่มีโทษจําคุกขั้นสูงมากกวา 1 ปเชน กลุมความผิดที่
เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 27) แตทั้งนี้จะไมเกิดประโยชนอ่ืนใดเลยนอกจากผลเสียที่กลาวไว   ผลดีใน
ดานอื่น ๆ ก็คือมีชองทางในการนํามาตรการตาง ๆ ในกฎหมายฟอกเงินมาบังคับใชกวางขวางและ
ครอบคลุมมากขึ้นและเกิดความเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรทุก ๆ เร่ืองอยางเขมงวดมาก
ข้ึนเทานั้นเมื่อพิจารณาแลวเกิดผลกระทบดานลบมากกวาผลดี     ดวยเหตุผลทั้งหลายที่กลาวมา
ในเบื้องตนผูวิจัยจึงเห็นวายังไมควรกําหนดใหความผิดฐานอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 



บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป 
 

ภาษีศุลกากรเปนภาษทีี่เรียกเก็บจากการนําเขาหรือสงออกสินคาหรือส่ิงของอื่น  
ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว     ถือเปนภาษีที่เกาแกที่สุดในโลกเปนแหลงที่มาสําคัญของรายไดแก
รัฐจึงไดมีการกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร   สําหรับประเทศไทยหลักกฎหมายศุลกากรที่
สําคัญ    เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่งกับประเทศอังกฤษ เมือ่วนัที ่8 
เมษายน  2498   จึงไดมีการจัดการ  ปรับเปล่ียน  และปรับปรุงแกไขระบบและกฎหมายตาง ๆ 
เกี่ยวกับการศุลกากรเรื่อยมา  กระทั่งทายที่สุดมีการนําราง “Trade and Customs Regulations 
128 (1909)”  นํามาตราเปน “พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469” อันเปนการวางรากฐานแหง
การศุลกากรไวและใชปฏิบัติสืบมาจนถึงปจจุบันนี้ 
 
  ปจจุบันกรมศุลกากรเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลังมีหนาที่หลักคือ  
จัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินคาขาเขาและออก   ในแตละปมีมูลคามหาศาล  เชนในป 2544 
อากรสินคาขาเขารวม 2,755,307 ลานบาท  อากรขาออก 2,884,704 ลานบาท   และป 2545 
อากรสินคาขาออกรวม 2,778,040 ลานบาท   อากรขาออก 2,955,714  ลานบาท  นอกจากนี้ยัง
เก็บภาษีแทนหนวยงานอื่น เชน ภาษีการคา    ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคานําเขาแทน
กรมสรรพากรกวา 9,019.508   ลานบาท  ภาษีเพื่อมหาดไทยและภาษีบํารุงทองถิ่นกวา 116.845 
ลานบาท  เงินประกันกองทุนน้ํามัน 247.321 ลานบาท  เปนตน   อยางไรก็ดียิ่งมีมูลคามากเพยีงไร
ยิ่งเปนชองทางใหมิจฉาชีพในการหาผลประโยชนโดยการลักลอบและการหลีกเลี่ยงภาษีนั่นเอง
  
 

 ปญหาการลักลอบหนีศุลกากรมีมานับแตอดีตกาลและมีอยูทั่วทุกประเทศที่มีการ
จัดเก็บภาษีแมแตประเทศที่พัฒนาแลว   เนื่องจากปญหาหลายประการ เชน สภาวะทางเศรษฐกิจ  
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและบริหารภาษี และตัวผูเสียภาษีเอง   จึงมีการบัญญัติใหการลักลอบ
หรือการหลีกเลี่ยงภาษีเปนความผิดมีโทษทางอาญาตามกฎหมายศุลกากร    ซึ่งการลักลอบหรือ
หลีกเลี่ยงนํา “ของ” เขาหรือออกประเทศมีทั้งของที่เปนสินคาทั่วไปและเงิน (รวมถึงตราสารทาง
การเงิน หลักทรัพย ฯลฯ)   ในหลากหลายรูปแบบทั้งทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  โดยนาํตดิตวัเขา
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มา  ซุกซอนในสัมภาระและยานพาหนะ  เชน เรือ  รถยนตสวนบุคคล รถบรรทุก รถไฟ  เครื่องบิน  
เปนตน      ในแตละปเดือนมีการจับกุมผูกระทําการลักลอบโดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 400 ราย แตละปมี
การจับกุมการลักลอบมีมูลคามหาศาล  ในป 2544 รวมมูลคาการลักลอบ 2,029.23 ลานบาท   ป 
2545 รวม 2,750.60 ลานบาท      สวนการนําเงินเขา/ออกโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency 
Smuggling)  ก็มีมูลคามหาศาลเชนกัน  เชนคดีที่รูจักกันในนามของนางรสรินทร ชอประดิษฐ มี
มูลคากวา 3,7870,000 ลานดอลลารสหรัฐและคดีอ่ืน ๆ ที่จะกลาวตอไปแตทั้งนี้มิไดมีการรวบรวม
ขอมูลสถิติคดีและมูลคาไวเนื่องจากกรมศุลกากรเห็นวามิใชการลักลอบตามกฎหมายศุลกากร 

 
 ปญหาการลักลอบหนีศุลกากรไมใชความเสียหายตอรายไดของกรมหรือระบบ

ศุลกากรเทานั้นแตกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง    ปจจุบันโทษตามกฎหมายศุลกากร 
มาตรา 27 มีเพียงการปรับเปนเงินสี่เทาของราคาซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลวหรือจําคุกไมเกิน 
10 ปหรือทั้งปรับทั้งจํา  ในการดําเนินการกับทรัพยสินพนักงานอัยการขอใหศาลมีคําสั่งริบทรัพย
ตามกฎหมายศุลกากร (ริบทรัพยทางอาญา) ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2485 มาตรา 17 หรือโดย
การเปรียบเทียบระงับคดีตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 ขอ 1 06 03 01 (3) เร่ือง
เกณฑเปรียบเทียบระงับคดีความผิดฐานลักลอบศุลกากร ใหชําระคาปรับเปนเงินสองเทาและยก
ของกลางเปนของแผนดินเชนกัน    เห็นไดชัดวามาตรการตาง ๆ ตามกฎหมายศุลกากรไมเพียงพอ
ตอปญหาการลักลอบในสมัยนี้เนื่องจาก   ผลประโยชนมหาศาลจากการหนีภาษีไมวาจะเปนอากร
ศุลกากร  ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีการคาหรือภาษีสรรพสามิต   หรือการนําของผิดกฎหมาย เชนอาวุธ  
ยาเสพติดไปจําหนายในตลาดมืด เปนตน  นอกจากสรางกําไรมหาศาลแลวยังเปนการสราง
อิทธิพลตลอดจนสนับสนุนการกออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ  ปจจุบันผูกระทําผิดสวนมากจึง
กลายเปนผูมีอํานาจ  ผูทรงอิทธิพล  มีการกระทําผิดเปนขบวนการกระทั่งเปนองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ  ซึ่งมีลักษณะที่ปราบปรามไดยาก  เนื่องจากมีการดําเนินการดวยวิธีการซับซอน  ใช
อํานาจอิทธิพลตาง ๆ รวมถึงการทุจริต   เปนตน    ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีการบัญญัติใหการ
ลักลอบศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 3(7) เพื่อนํา “มาตรการยึดทรัพยทางแพง“  มาดําเนินการกับทรัพยสินที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิด  ซึ่งไมจํากัดอยูที่ทรัพยสินของกลางในคดีแตละคดีเทานั้น  แต
สามารถติดตามรองรอยทางการเงินหรือทรัพยสินของผูกระทําความผิด  และไมยึดกับผลคํา
พิพากษาถึงที่สุดในคดีความผิดตามกฎหมายศุลกากรดวย  เพราะในการพิสูจนความผิดตอง
กระทําจนปราศจากความสงสัยตามสมควร (prove beyond reasonable doubt)  เปนเหตุให
ผูกระทําผิดและทรัพยสินหลุดรอดกลับไปสนับสนุนองคกรอาชญากรรมอื่น ๆ ไดอีก      มาตรการ
ตามกฎหมายศุลกากรโดยลําพังจึงไมอาจปราบปรามผูกระทําความผิดตลอดจนติดตาม
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ดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมดได   กฎหมายฟอกเงินจึงเปน
มาตรการที่สามารถนําผลประโยชนทั้งหมดกลับมาเปนรายไดของรัฐและตัดแรงจูงใจในการกระทํา
ความผิดเพราะไมมีประโยชนอันใดที่จะหาทรัพยสินมาโดยการกระทําความผิดในเมื่อสุดทายแลว
ไมสามารถนําทรัพยสินหรือประโยชนเหลานั้นมาใชได 

 ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงไดแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ  ปญหาการ
บังคับใชกฎหมายฟอกเงินที่เกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบศุลกากร  ,ปญหาการบังคับใชกฎหมาย
ฟอกเงินที่เกี่ยวกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  และปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงิน
ที่เกี่ยวกับความผิดฐานอื่น ๆ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

1) ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
:    ปญหาการนําเงินเขา/ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling)     

รูปแบบการนาํเงนิเขา/ออกประเทศมทีั้งในรูปแบบที่ผานธนาคาร  สถาบันการเงนิ 
ที่ไมใชธนาคาร  โดยเฉพาะการนําเงินติดตัวเขามาหรือออกไปนอกประเทศและมีการใชเปน
ชองทางในการลักลอบนําเงินเขา/ออกโดยผิดกฎหมายอยางหลากหลาย  ไมวาจะโดยผานสถาบัน
การเงินนอกระบบหรือธนาคารใตดินหรือโพยกวน (underground banking)    ดังนั้นเพื่อปองกัน
และปราบปรามปญหาเหลานี้จึงมีการบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของไดแก 
 

ก. พระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  
เปนกฎหมายที่กําหนดใหธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้หลายรายงานการทําธุร 

กรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนยายเงินโดยการโอนสงผานขามประเทศตามมาตรา13,14, 
20,21 และรายละเอียดไวในกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว 

ข. พระราชบัญญติัควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. 2485  
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและกฎกระทรวงตาง ๆ ที่ออกตามความพระ 

ราชบัญญัตินี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน  , การนําเงินตราและเงินตราตางประเทศ
เขา/ออกประเทศไทย , การทํารายงานขออนุญาตเคลื่อนยายเงิน (แบบ ธ.ต.) และมาตรการในการ
ปองกันการนําเงินตราเขา/ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรา 8 , 8 ทวิ ทั้งนี้ตองพิจารณา
รายละเอียดประกอบกับกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งตาง ๆ ที่ออกตามความกฎหมายฉบับนี้ 
 ค. พระราชบัญญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 
  ตามกฎหมายศุลกากรในเรื่องการลักลอบหนีศุลกากรมาตรา 27 ที่เกี่ยวกับการ
ลักลอบนําเงินเขา/ออกประเทศนั้นสอดคลองกับมาตรการในกฎหมายควบคุมการนําเงินเขา/ออก
ประเทศตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485     



 215

 ปญหาในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินที่เกิดขึ้นคือ   แมกฎหมายฟอกเงินมีการ
กําหนดไวโดยชัดแจงวา ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(7)  
แตกรณีการนําเงินเขา/ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency Smuggling)     ยังมีความ
ไมแนชัดในการตีความและบังคับใชมาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  ซึ่งบัญญัติวา   

 
“เพื่อประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการลักลอบสงหรือนาํเงนิออกไป 

นอกหรือเขามาในประเทศไทย ใหถือวาเงินตรา เงินตราตางประเทศ ธนาคารบัตรตางประเทศ หรือ
หลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศเปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

การสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนาํ หรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวยประการใด  
ๆ ในการสงหรือนําเงินตรา  เงินตราตางประเทศ  ธนาคารบัตรตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวา
ของไทยหรือตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําดวยวิธีใดๆ 
ใหถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยอันเปนความผิด
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรดวย ..........”   ประเด็นปญหาตามกรณีศึกษาคือ ผูกระทําผิดไม
สามารถแสดงแบบ ธ.ต. 4 เนื่องจากไดนําเงินไปแลกซื้อเปนเงินตราตางประเทศสกุลตาง ๆ กับผูซึ่ง
มิใชตัวแทนรับอนุญาต(ธนาคารหรือบริษัทหรือบุคคลรับอนุญาต)    และกรณีแบบธ.ต. 3 
เนื่องจากไมไดทําการแลกเงินตราตางประเทศที่นําเขามาแกตัวแทนรับอนุญาตภายใน 7 วันนับแต
นําเขามา   เมื่อมีการนําเงินเหลานั้นออกนอกประเทศจึงถูกจับกุม   ทั้งสองกรณีเปนการฝาฝนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  แตเปนกฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรามิใชกฎเกณฑ
เกี่ยวกับกับการนําเงินตราตางประเทศดังกลาวออกนอกราชอาณาจักร    เมื่อนําเงินดังกลาวออก
นอกประเทศจะเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือไม     หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
บังคับใชกฎหมายมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวแตกตางกันออกไปดังนี้ 
  

สํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกา  มีความเห็นโดยแยกพิจารณาออกเปน 2 ประเด็นไดแก 
 

1. การฝาฝนหรือละเลยตามมาตรา 8 ทวิหมายถึงการฝาฝนหรือละเลยไม 
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ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ
ใด ๆ ก็ตาม  หรือจะตองเปนกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการนําเขา/สงออกเงินตรา 
ฯลฯ โดยตรงจึงจะเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิ   
  2. กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ไดยกเลิกขอ 11 แหงกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2537)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2518)  ที่กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือนําปจจัยชําระ
เงินตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทสออกนอกประเทศ  เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานนั้น  จะเปนเหตุใหการนําเงินตราตางประเทศติดตัวออกไป
นอกประเทศไทยกรณีดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ .ศ .  2485 (ฉบับที่  2) พ .ศ .  2527 และเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 หรือไม 
   

คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเหน็วากฎหมายประสงคจะลงโทษผูฝาฝนกฎ 
กระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินอันจะนํามาซึ่งความ
เสียหายตอความมั่นคงทางการเงินของประเทศ    ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตและนําเงินตรา
ดังกลาวนั้นออกไปนอกประเทศยอมทําใหรัฐไมอาจควบคุมปริมาณเงินตราตางประเทศในระบบ
การเงินของรัฐไดตามเจตนารมณของมาตรา  8 ทวิ   ดังนั้นการนําเงินตราตางประเทศที่ได
แลกเปลี่ยนมาโดยฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน ฯ  ออกไปนอกราชอาณาจักร  จึงเปนการฝาฝนมาตรา 8 ทวิ   ซึ่งใหถือวาเปนการสงหรือนํา
ของตองจํากัดออกไปนอกประเทศอันเปนความผิดตามมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2469  ความเห็นของสองหนวยงานนี้ตางจากกรมศุลกากรและธนาคารแหงประเทศไทยดังนี้ 
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความเหน็วา   เงินตราตาง 
ประเทศดังกลาวไดมาจากการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง  ๆ ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  ยอมเปนความผิดตามมาตรา 8 ดังนั้นหากมีการสง
หรือเงินดังกลาวออกไปนอกประเทศยอมเปนความผิดตามมาตรา 8ทวิและถือเปนความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรอีกทั้งเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอีกดวย  เพราะหากปลอยใหมี
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การลักลอบนําเงินตราตางประเทศดังกลาออกนอกประเทศยอมกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ได สอดคลองกับคําวินิจฉัยของกฤษฎีกา 
 
  ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเห็นวาเมื่อฐานะเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศมีความมั่นคงจนเงินสํารองระหวางประเทศมีระดับสูงจนเปนที่นาพอใจแลว  รัฐไดเปดเสรี
ทางการเงินโดยผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อสามารถนําเงินตราตางประเทศเขา
ออกเพื่อชําระคาสินคาบริการเปนไปอยางเสรี  จึงไดยกเลิกขอหามสําหรับการนําเขาหรือสงออก
เงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศไทย   แตยังคงควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศที่อยูภายในประเทศซึ่งจะเห็นไดจากหมายเหตุทายกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) 
ดังกลาว เพื่อใหรัฐยังคงสามารถควบคุมตรวจสอบการเงินของประเทศใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได  เชนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศจะตองกระทํากับธนาคารอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต  เปนตน การไมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑตางๆ จึงเปนความผิดตามมาตรา 8       และเหตุที่เพิ่มมาตรา  8 ทวิแหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฯ เพื่อกําหนดใหเงินตราไทย  เงินตราตางประเทศ  ธนาคารบัตร
ตางประเทศและหลักทรัพยทั้งของไทยเปน  “ของ”  ตามความหมายในกฎหมายวาดวยศุลกากร    
เนื่องจากมีการลักลอบสงหรือนําเงินตราไทยออกไปนอกหรือเขามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย  
แตไมสามารถริบเงินตราไทยดังกลาวได  เพราะมีคําพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยวาธนบัตรไทยมิใช 
“ของ”อันอาจนําไปจําหนายเปนสินคาอยางธรรมดาทั่ว ๆ ไปได จึงมิใช “ของ” ตามความหมายใน
กฎหมายวาดวยศุลกากรและไมสามารถริบไดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร (ฎีกาที่ 758/2525)      
 
  กรมศุลกากรมีความเห็นเชนเดียวกับธนาคารแหงประเทศไทยและมีความเห็น
เพิ่มเติมวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลใหสามารถสงหรือนําเงินตราตางประเทศออกไปนอก
ราชอาณาจักรไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวน   และไมตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเจาหนาที่
กอน  ประกอบกับศาลอาญาวางบรรทัดฐานไวในคําพิพากษา (คดีหมายเลขแดงที่ 8511/2534)  
วา “กฎกระทรวงฉบับที่ 20  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวง ฉ.ที่ 13 (พ.ศ. 2497)   ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ดังนั้นการนําเงินตราตางประเทศ
ออกนอกราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนอีกตอไป   เงินตราตางประเทศจึงไมเปน
ของตองหามตองจํากัดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร พิพากษายกฟอง..........”  และในปจจุบัน
ตามกฎหมายศุลกากร   มิไดมีบทบัญญัติกําหนดให ผูนําเงินตราตางประเทศออกนอก
ราชอาณาจักรพรอมกับตนวาจะตองปฏิบัติอยางไรไวแตอยางใด   ความผิดตามมาตรา 8 ทวิจึง
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ตองเปนการฝาฝนหรือละเลยกฎเกณฑตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่
เกี่ยวกับการนําสงหรือนําออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยเทานั้น  เมื่อไมมีกฎกระทรวง  
ประกาศหรือคําสั่งดังกลาวกําหนดไว การที่ผูกระทําผิดไดนําเงินตราตางประเทศติดตัวออกไป  จึง
ไมเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา  8 ทวิและไมเปนความผิดตามมาตรา   27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469    
 
  หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยแบงเปนพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการมีความเห็นการกระทําความผิดดังกลาวถือเปนความผิดจึงตั้งขอกลาวหาและฟองรองตาม
มาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และเปน
ความผิดฐานลักลอบศุลกากรตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   แตศาลมี
คําพิพากษาเปนบรรทัดฐานวา “เมื่อไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 20  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  ใหยกเลิกขอ  11  แหงกฎกระทรวง ฉ.ที่ 
13 (พ.ศ. 2497)   ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ.ศ. 2485  เปน
ผลใหการนําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรกระทําไดโดยเสรีไมจํากัดจํานวนอีกตอไป   
เงินตราตางประเทศจึงไมเปนของตองหามตองจํากัดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร..” (8511/2534) 
และ “การฝาฝนกฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน”  ไมถือเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิหรืออาจกลาวไดวา “ความผิดตาม
มาตรา 8 ทวิตองเปนการฝาฝนหรือละเลยกฎเกณฑที่ออกตามความกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินซึ่งเกี่ยวกับการนําเงินตราเขา/ออกประเทศโดยตรงเทานั้น” (2193/2547, 
4309/2546)  
  กรณีดังกลาวผูวิจัยมีความเห็นเชนเดียวกับธนาคารแหงประเทศไทยกรมศุลกากร
และมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. รัฐตองการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อควบคุม
ตรวจสอบการเงินของประเทศใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศได  เชนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะตองกระทํากับธนาคารอนุญาต
หรือบริษัทรับอนุญาต  เปนตน    เพื่อที่จะทราบถึงอัตราและปริมาณของเงินที่มีอยูในประเทศ  มไิด
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อปองกันปญหาการลักลอบหนีศุลกากรโดยการลักลอบนําเงิน
เขาออกนอกประเทศแตอยางใด    แตเพิ่มมาตรา 8 ทวิวรรค 1ใหเงินเปนของเพื่อใหครบ
องคประกอบความผิดและสามารถริบเงินของกลางได 
 2. การฝาฝนกฎเกณฑตาง ๆ เชนในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศควรเปน
ความผิดและมีโทษตามมาตรา  8 เนื่องจากมิไดทําการแลกเปลี่ยนใหถูกตองตามที่กฎหมาย
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กําหนดไวเทานั้นไมควรเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ ซึ่งมีผลเปนการกาวลวงไปสูความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากร เพราะไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่มีวัตถุประสงคใหผูกระทํา
การลักลอบนําเงินเขา-ออกโดยผิดกฎหมายถูกลงโทษและใหรัฐสามารถริบ “เงิน” ไดเทานั้น 

3. พิจารณาตามเจตนารมณเมือ่คร้ังทําการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและตวับท 
มาตรา 8 ทวิ วรรค 1 ประกอบมาตรา 8 ทวิวรรค 2   แมไมไดบัญญัติวาตองเปนกฎกระทรวง ฯลฯ 
ที่เกี่ยวกับการนําเขา-สงออกโดยตรงแตโดยบริบทในวรรคสองนี้เขาใจไดวาเปนกฎกระทรวง ฯลฯ  
ที่เกี่ยวกับการนําเขาสงออกโดยตรงมากกวาที่จะเปนกฎกระทรวงใด ๆ ก็ตามที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 4. กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนั้นมีโทษทางอาญาตองตีความโดยเครงครัด  
“การพยายามนําเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยฝาฝนกฎเกณฑในการแลกเปลี่ยนเงินออกไปนอก
ประเทศไทย“    เปนคนละกรณีกับ  “การนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศโดยฝาฝน
กฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเงินออกนอกประเทศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ” เนื่องจาก
ปจจุบันไมมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้จึงไมอาจตีความกฎหมายเชนนั้นได   นอกจากจะเปนการใชกฎกระทรวงโดยขัด
ยังตอเจตนารมณกฎหมายแลว   ยังขัดกับหลักการตีความกฎหมายที่มีโทษทางอาญาซึ่งตอง
ตีความกฎหมายโดยเครงครัดไมอาจขยายความและมุงคุมครองสิทธิของบุคคลเปนหลัก 

5. คําวินจิฉัยของกฤษฎีกาเปนเพียงความเหน็ที่ปรึกษาทางกฎหมายของหนวยงาน 
ราชการมิใชกฎหมาย ทั้งยังขัดแยงกับคําพิพากษาของศาลซึ่งเปนองคกรตัดสินชี้ขาดทางคดีและ
วางบรรทัดฐาน    จึงเปนเพียงความเห็นทางกฎหมายมิไดทําใหปญหาดังกลาวมีความชัดเจนหรือ
ยุติเปนที่สุด   ทั้งยังไมอาจถือเปนบรรทัดฐานไดอยางคําพิพากษาของศาลอีกดวย 
 6. ศาลมีคําพิพากษายกฟองมาตรา 8 ทวิตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
และฐานลักลอบตามกฎหมายศุลกากรในคดีที่จําเลยฝาฝนหรือละเลยกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  มีบรรทัดฐานวาตามมาตรา 8ทวิวรรค 2 ตองเปนการฝาฝนหรือ
ละเลยกฎกระทรวง ฯลฯ ที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการนําเขา/สงออกเงินตราเทานั้น  
 

2) ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานหลีกเลี่ยง 
ภาษีศุลกากรไดแก  

ประการแรก  ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 3(7) แหงพระราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมายรวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากรดวยหรือไม    ในชั้นรางกฎหมายฟอกเงินไมพบวามีความตองการใหหมายรวมถึง
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือฐานอื่น ๆ ดวยหรือไม  ตางจากความผิดมูลฐานอื่น ๆ เชนความผิด
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เกี่ยวกับยาเสพติด  ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ฯลฯ ซึ่งมีการพิจารณา
อภิปรายมาตั้งแตตน   ประเด็นปญหานี้จึงไมอาจหาคําตอบจากเจตนารมณของกฎหมายในชั้น
รางพระราชบัญญัตินี้ได 
 

ดังนัน้จึงมกีารพิจารณาโดยการตีความกฎหมายมาตรา 27∗  ตามพระราช 
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 วา “ความผิดฐานลักลอบศุลกากรรวมถึงความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากรดวยหรือไม”   ซึ่งมาตราดังกลาวไมแยกความผิดแตละฐานออกอยางชัดเจน   ในทาง
วิชาการสามารถแยกเปน 8 ฐานความผิดยอย ๆ แตโดยสรุปแลวความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
คือ ”การนําหรือพาเขามาซึ่งของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือของตองจํากัดหรือของตองหามหรือที่ยัง
มิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในราชอาณาจักรและการสง หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอก
ราชอาณาจักร”   สวนความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีไดแก “การเกี่ยวของดวยประการใด ๆ     ในการ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากรหรือในการหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและ
ขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวแกการนําของเขา สงของออก  โดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น”    นอกจากนี้นักวิชาการและอาจารย
ดานกฎหมายศุลกากรไดมีการเรียนการสอนตลอดจนตํารากฎหมายศุลกากรไวชัดเจนวาความผิด

                                                 
 

∗  “ผูใดนําหรือพา  ของที่ยังมิไดเสียคาภาษี    หรือของตองจํากัด  หรือของตองหาม  
หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง   เขามาในพระราชอาณาจักรก็ดี  หรือสงหรือพาของเชนวานี้
ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือดวยประการใด ๆ  ในการนําของเชนวานี้เขามา
หรือสงออกไปก็ดี  หรือยายถอนไป  หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้น  จากเรือกําปน  
ทาเทียบเรือ   โรงเก็บสินคา  คลังสินคา  ที่มั่นคง  หรือโรงเก็บของ  โดยไมไดรับอนุญาตก็ดี  หรือให
ที่อาศัยเก็บ  หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้  หรือยอม  หรือจัดใหผูอ่ืนทําการเชนวานั้นก็ดี  หรือ
เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอนหรือกระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี  หรือ
เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง  หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร  หรือ
ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา  
สงของออก  ขนของขึ้น  เก็บของในคลังสินคา  และการสงมอบของ  โดยเจตนาจะฉอคาภาษีของ
รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ ก็ดี  หรือหลีกเลี่ยงขอหาม
หรือขอจํากัดอันเกี่ยวกับของนั้นก็ดี  สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทาของราคาของ
ซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินสิบป  หรือทั้งปรับทั้งจํา”    

 



 221

ฐานลักลอบศุลกากรเปนความผิดสําคัญกลุมหนึ่งและความผิดฐานหลีกเลี่ยงก็เปนความผิดฐาน
สําคัญอีกกลุมหนึ่งตามกฎหมายศุลกากร     นอกจากนี้ความเห็นโดยทั่วไปของกรมศุลกากรซึ่ง
เปนผูบังคับใชกฎหมายศุลกากรโดยตรงในการปฏิบัติงานมากวา 128 ปแลววาความผิดฐาน
ลักลอบศุลกากรเปนความผิดตางจากความผิดฐานหลีกเลี่ยง  ในการปฏิบัติงานที่เรียกวา “พิธีการ
ศุลกากร” จะดูที่ “ใบขนสินคา” เปนสําคัญเนื่องจากการลักลอบจะตองเปนการนําของตองหาม
หรือตองจํากัดเขามาไมวาจะผานดานหรือไมหรือการนําของทั่ว ๆ ไปแตไมผานดานคือไมดําเนิน
พิธีการศุลกากรใหถูกตองตามกฎหมายดังนั้นจึงไมมีใบขนสําหรับใชในการดําเนินการดังกลาว   
และในการดําเนินคดีของกรมศุลกากรก็ไดแยกกองคดีลักลอบและกองคดีหลีกเลี่ยงออกจากกัน   
ยิ่งไปกวานั้นศาลซึ่งเปนผูวางบรรทัดฐานกฎหมายไดมีคําพิพากษาฎีกาไววาการหลีกเลี่ยงภาษี
ตามมาตรา 27 จะตอง ”มีเจตนาจะฉอคาภาษี”  การหลีกเลี่ยงภาษีตองการเจตนาพิเศษในขณะที่
การลักลอบนั้นมิพักตองคํานึงถึงเจตนาของผูกระทํา   องคประกอบความผิดภายในแตกตางจึง
เปนความผิดคนละฐานแตกตางกันอยางสิ้นเชิง  ( คําพิพากษาฎีกาที่  967/2507,612-
613/2511,6925/2538 เปนตน)    ดังนั้นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(7) ควรหมายความถึง
ความผิดฐานลักลอบศุลกากรคือการนําหรือพาเขามาหรือสงหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
ของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือของตองจํากัดหรือของตองหามหรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง
เขามาในราชอาณาจักรเทานั้น 
 
   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ไดมีความเห็นที่ 487/2545  เร่ืองหารือ
ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม (7) ของนิยามคําวา  "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา 
3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความเห็นที่363/2547 ”
การพิจารณาทบทวนขอหารือปญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542” วาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและฐาน
หลีกเลี่ยงภาษีเปนความผิดฐานเดียวกันดังนั้นความผิดมูลฐานดังกลาวจึงหมายรวมถึงความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรดวย   
 

กรณีนี้ผูวิจยัเห็นวาความผดิฐานลักลอบศุลกากรเปนความผิดคนละฐานแตกตาง 
จากความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากรเนื่องจากเหตุผลดานลักษณะการกระทําหรือองคประกอบ
ความผิด  หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายโดยตรง(กรมศุลกากร)  ความเห็นทางวิชาการและตํารา
ตาง ๆ ซึ่งเปนรากฐานการศึกษากฎหมาย  และศาลซึ่งเปนองคกรที่สรางบรรทัดฐานแหงกฎหมาย   
ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเพียงที่ปรึกษากฎหมายของหนวยราชการมิใช
กฎหมายและไมอาจถือเปนบรรทัดฐานทางกฎหมายดั่งเชนคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาของศาล 
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  แตอยางไรก็ดี   หลังจากมีคําวินิจฉัยดังกลาวกรมศุลกากรไดออกประกาศ คําสั่ง
กรมศุลกากรที่ 78/2546  เร่ืองการกําหนดลักษณะคดีหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่ตองรายงานไปยัง
สํานักงานปปง. และคําสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกระทํา
ความผิดที่ตองสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสิน (กก
ปง.) ปจจุบันความผิดฐานหลีกเลี่ยงที่มีลักษณะที่กําหนดไวจึงตองถูกคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
รายงานไปยังสํานักงานปปง.ดวย 
 
  ประการที่สอง  ในการรายงานความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรไปยังสํานักงาน 
ปปง. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ.  2544 ประกอบกับขอตกลงตามระเบียบประสานงาน 
ฯ ที่กําหนดใหรายงานความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรในการนําเขาและสงออก   ตองรายงานทุก
คดีความผิดที่พบหรือไมและมีหลักเกณฑอยางไร    เนื่องจากตามระเบียบและขอตกลงฯ ดังกลาว
ไมไดกลาวรายละเอียดไวแตอยางใด    เมื่อพิเคราะหถึงวัตถุประสงคและประโยชนในการบังคับใช
กฎหมายเห็นวาควรรายงานคดีใหมากที่สุดเพื่อใหมีการประสานงานที่รวดเร็วที่สุดเพื่อการ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหมากที่สุดเชนกัน แตคดีที่เกิดขึ้นในแตละ
เดือนมีจํานวนมากโดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 400 รายในทางปฏิบัติจึงไมสามารถรายงานคดีไดทั้งหมด
ประกอบกับยังคงมีผูกระทําความผิดในลักษณะที่เปนครั้งคราว  รายยอยหรือเปนคดเีลก็นอย  และ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานและขอตก
ลกงตามระเบียบประสานงานดังกลาว 
 
  ประการสุดทาย  ควรมีการบัญญัติใหความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษศุีลกากรเปน
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิหรือไม  มีขอพิจารณาดานตาง ๆ ดังนี ้

ก. การกําหนดความผิดมูลฐานในตางประเทศ  
  ในสหรัฐกําหนดใหความผิดที่มีโทษจําคุกขั้นสูงมากกวา 1 ปถือเปนความผิดมูล 

ฐานดงันัน้การหลีกเลี่ยง(ซึ่งรวมอยูในมาตราเดียวกับการลักลอบ) จึงเปนความผิดมลูฐาน  สวน
ประเทศออสเตรเลียกําหนดใหความผิดรายแรง (Serious Offense)  ตามProceed of Crime Act 
1987  (มาตรา 7) ซึ่งรวมถึงการหลบเลี่ยงภาษีตาง ๆ ดังนัน้ทัง้การลักลอบและการหลกีเลีย่ง
ศุลกากรจึงถือเปนความผิดมูลฐานทัง้สิ้น 
  ข. พิจารณาจากเหตุผลในการกําหนดมูลฐานความผิดลักลอบหนีศุลกากร   
เนื่องจากมิไดมีการอภิปรายพิจารณามากดังเชนความผิดมูลฐานอื่น ๆ แตจากการศึกษาพบวา
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ความผิดฐานลักลอบมีลักษณะตามทฤษฎีการกําหนดความผิดมูลฐานทุกประการและยังมี
ขอพิจารณาอื่น ๆ ที่จะกลาวในหัวขอตอไป 

ค. ทฤษฎีในการกําหนดความผิดมูลฐานทั้ง 4 ประการคือ เปนความผิดที่มี 
ลักษณะของความผิดเปนองคกรอาชญากรรม ,เปนลักษณะของอาชญากรรมมีผลตอบแทนใน
วงเงินที่สูง , เปนความผิดที่มีลักษณะยากแกการปราบปราม    และมีลักษณะเปนภัยตอความ
มั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ 
  ง. ขอพิจารณาอื่น ๆ ไดแก การกําหนดอัตราโทษฐานหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากรไมเหมาะสมกับสภาพการกระทําความผิดดังกลาวในปจจุบัน  ,  จึงเปนชองทางใชในการ
กระทําความผิดมากยิ่งขึ้น , และยิ่งสงผลตอมูลคาการกระทําความผิดในบางเดือนมีผูกระทํา
ความผิดและมูลคามากกวาการลักลอบศุลกากร  , ชองทางในการบังคับใชมาตรการทางทรัพยสิน
ตามกฎหมายฟอกเงินและทําใหเกิดความเคารพปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรมากขึ้น , เปนการ
สอดคลองตอมาตรฐานสากลโดยเฉพาะตามขอแนะนํา 40 ประการของ FATF ที่กําหนดให
ประเทศที่ใชอัตราโทษขั้นสูงกําหนดใหความผิดที่มีระวางโทษจําคุกมากกวา 1 ปเปนความผิดมูล
ฐาน  และเกิดประโยชนในดานความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา 
 
  แมจะมีขอสนับสนุนการบัญญัติมูลฐานความผิดนี้แตอยางไรก็ดียังมีขอคัดคาน
ดังตอไปนี้  ประการแรกคือขอพิจารณาเกี่ยวกับความกังวลของผูประกอบการ , ผลกระทบที่อาจ
เกิดตอระบบการนําเขา/สงออก การคาภายในและระหวางประเทศจนถึงระบบเศรษฐกิจและ
ปญหาในการควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาที่จึงควรพิจารณาถึงขอคัดคานเหลานี้ประกอบดวย 
 

3) ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงนิเกี่ยวกับความผิดฐานอืน่ ๆ ตาม 
กฎหมายศุลกากร     นอกจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังมีความผิดฐานอื่น ๆ ตาม
กฎหมายศุลกากรซึ่งยังไมมีการกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   มี
ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดดังกลาวเปนความผิดมูลฐานหรือไม  ไดแก  ประการแรก  
ขอพิจารณาดานกฎหมายและบทบาทศุลกากร  กฎหมายและศุลกากรสหรัฐมีหนาที่สําคัญคือ  
ปองกันและปราบปรามเพื่อใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งรวมถึงเรื่องคาอากรตาง ๆ 
ดวยและปองกันและปราบปรามเพื่อความสงบสุข ปลอดภัย  มั่นคงของสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนหลัก   ตางจากกฎหมายและบทบาทศุลกากรไทยคือดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายศุลกากรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายไดรัฐ(คาอากร) การนําเขา/สงออกและการคา 
ฯลฯ  จึงมีผลตอการบัญญัติฐานความผิดและโทษซึ่งเปนขอพิจารณาที่สอง  คือฐานความผิดของ
สหรัฐมีเพียง 13 ฐานเนื่องจากในมาตราหนึ่ง ๆ จะระบุถึงการกระทําหลาย ๆ อยางโดยกวางวาการ
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กระทํานั้นถือเปนความผิดตามมาตรานี้ ฐานนี้   สําหรับโทษจะมีระวางโทษจําคุกสูงคือไมตํ่ากวา 
2 ปเปนอยางต่ํากระทั่งถึง 10 ปซึ่งไมมีในกฎหมายศุลกากรไทย    สืบเนื่องมาจากเหตุผลดาน
กฎหมายและบทบาทศุลกากร ดังนั้นความผิดเกี่ยวกับศุลกากรของสหรัฐทุกฐานเปนความผิดมูล
ฐานโดยใชหลักอัตราโทษขั้นสูงและสอดคลองกับขอแนะนํา 40 ประการของ FATF สําหรับ
กฎหมายศุลกากรออสเตรเลียมีบทบัญญัติกวางแตโทษจําคุกนอยมาก  มักเปนโทษปรับในอัตรา
สูง(ยกเวนความผิดเกี่ยวยาเสพติด) ตามที่กลาวในหัวขอที่แลวเกี่ยวกับการกําหนดความผิดมูล
ฐานออสเตรเลีย  ดังนั้นความผิดอื่น ๆ นอกจากฐานลักลอบและฐานหลีกเลี่ยงจึงไมเปนความผิด
มูลฐาน   สําหรับกฎหมายศุลกากรไทยกําหนดฐานความผิดใหครอบคลุมสําหรับผูที่กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับศุลกากรทั้งความผิดหลักหรือมีลักษณะเปนความผิดที่บัญญัติข้ึนเพื่อให
สอดคลองหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดที่สําคัญ ๆ หรือเพื่อใหครอบคลุมการกระทําความผิดที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการศุลกากรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายศุลกากรอยางกวางขวาง ซึ่งเปน
ความผิดเล็ก ๆ นอยเสียสวนมาก   ความผิดเหลานี้จึงไมใชความผิดหลักที่มีผลกระทบเสียหายตอ
สวนรวม  , ขอพิจารณาเกี่ยวกับฐานความผิดและโทษ  เนื่องจากลักษณะและบทบาทศุลกากรไทย
ดังกลาวจึงมีผลตออัตราโทษคือความผิดสวนใหญจะเปนโทษปรับหรือบางฐานมีอัตราโทษจําคุก
สูงสุดก็ไมเกิน 6 เดือน   สวนความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกขั้นสูงมากกวา 1 ปเปนกลุมความผิดที่
เกี่ยวเนื่องกับฐานลักลอบและฐานหลีกเลี่ยงซึ่งตองพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ดวย , ขอพิจารณา
สุดทายคือ ความผิดกลุมที่เกี่ยวเนื่องและมีโทษตามมาตรา 27 นั้นทฤษฎีในการกําหนดความผิด
มูลฐานทั้ง 4 ประการเชนเดียวกัน    นอกจากนี้หากมีการกําหนดกลุมความผิดเหลานี้จะไมเกิด
ประโยชนอันใดดังเชนความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนอกจากมีชองทางในการบังคับใช
กฎหมายฟอกเงินและเกิดความเคารพปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรมากขึ้นเทานั้น   แตจะเกิด
ผลเสียตาง ๆ ตามที่กลาวไวในหัวขอดังกลาว     
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
  

จากบทสรุปทีก่ลาวมาทั้งหมดเห็นไดวาการลักลอบหนศุีลกากรนัน้เปนปญหาที ่
สําคัญและมีผลกระทบในหลาย ๆ ดานโดยเฉพาะตอระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณของประเทศ
อยางมาก  จึงจําเปนตองบัญญัติความผิดดังกลาวไวเปนความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 3(7) ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   แตอยางไรก็ดียังมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับ
มูลฐานความผิดนี้อยู    จึงไดมีการศึกษาถึงปญหาตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินในมูล
ฐานความผิดนี้เพื่อนําไปสูการพิจารณาแกไขความผิดมูลฐานดังกลาว     ซึ่งผูวิจัยเห็นวาไมควร
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จํากัดอยูเพียงแคประเด็นวาควรแกไขเพิ่มเติมความผิดนี้อยางไรเทานั้น  แตควรรวมถึงการศึกษา
ประเด็นและขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินในมูลฐานความผิดนี้
และประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว    ดังนั้นในการศึกษา  บทสรุปและ
ขอเสนอแนะจึงไดแบงปญหาการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกรณีการ
แกไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกเปนประเด็นดังนี้ 
 

1) ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงนิเกี่ยวกับความผิดฐานลกั 
ลอบหนีศุลกากร  :  ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากร ประการแรกคือปญหาการนําเงินเขา/ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย (Illegal Currency 
Smuggling)     
   สําหรับปญหาการลักลอบนาํเงนิเขา/ออกประเทศโดยผดิกฎหมายมี
ประเด็นปญหาอยู 2 ประการไดแก 
 

  ก. การฝาฝนหรือละเลยตามมาตรา 8 ทวิหมายถึงการฝาฝนหรือละเลยไม 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ
ใด ๆ ก็ตาม  หรือจะตองเปนกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการนําเขา/สงออกเงินตรา 
ฯลฯ โดยตรงจึงจะเปนความผิดตามมาตรา 8 ทวิ  ประกอบกับประเด็นปญหาตอไปคือ 
 
  ข. กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ไดยกเลิกขอ 11 แหงกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2537)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2518)  ที่กําหนดหามมิใหบุคคลใดสงหรือนําปจจัยชําระ
เงินตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมีคาหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทสออกนอกประเทศ  เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานนั้น  จะเปนเหตุใหการนําเงินตราตางประเทศติดตัวออกไป
นอกประเทศไทยกรณีดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา  8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  พ .ศ .  2485 (ฉบับที่  2) พ .ศ .  2527 และเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. 2469 หรือไม 
 
  กรณีนี้เห็นวากฎหมายมีความชัดเจนอยูแลววาการฝาฝนหรือละเลยกฎกระทรวง  
ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้จะตองเปนการฝาฝนหรือละเลยไม
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ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการนําเงินเขา/ออกประเทศ
โดยตรง   และปจจุบันไมมีกฎกระทรวง  ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ กําหนดกฎเกณฑในการนํา
เงินตราตางประเทศเขา/ออกจากประเทศไทย  ไมวาจะเปนกฎหมายฟอกเงิน  กฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินและโดยกฎหมายศุลกากรเอง  ดังนั้นการนําเงินตราตางประเทศที่ไดจากการฝา
ฝนกฎเกณฑเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจึงไมเปน
ความผิดตามมาตรา 8ทวิตามกฎหมายดังกลาว  จึงไมเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและ
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   

 
แมกฎหมายทีเ่กี่ยวของจะมคีวามชัดเจนแตผูวิจัยมีความเหน็วากรณกีารนาํ 

เงินตราตางประเทศติดตัวออกไปเชนนี้เปนกรณีที่พบบอยและเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย    
ดังนั้นจึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของโดยวิธีการที่นําแนวคิดมาจากการรายงานการ
โอนหรือนําเงินเขา-ออกประเทศของสหรัฐอเมริกา   ซึ่งมีแบบฟอรมการรายงานอยูมากมายหลาย
ประเภท   สําหรับกรณีปญหาดังกลาวไดมีการกําหนดใหจัดทําแบบฟอรม  4790 Report of 
International Transportation of Currency or Monetary Instruments ซึ่งรายงานการนําเงินหรือ
ตราสารทางการเงินเขาหรือออกจากสหรัฐอเมริกาเกินกวา 10,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ  ดัง
รายละเอียดแบบฟอรมและผังแสดงขั้นตอนการนําเงินเขา-ออกและการรายงานในบทที่ 4.1 แม
ปจจุบันจะไมมีการควบคุมหรือจํากัดการนําเงินตราตางประเทศเขา/ออกนอกราชอาณาจักร
แลวแตระบบควบคุมดูแลการไหลเวียนเขา-ออกของเงินตราโดยผานการตรวจสอบของศุลกากรใน
รูปแบบนี้ควรนํามาใชในประเทศไทย   เนื่องจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะทราบไดวาปรมาณ
เงินตราหรือตราสารทางการเงินไมวาของไทยหรือตางประเทศที่ไหลเวียนเขา-ออกนั้นมีจํานวน
เทาใด   และยังเปนประโยชนตอการตรวจสอบวาการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  ผูวิจัยจึงเห็นควรใหเรงรัดผลักดันใหกฎกระทรวงเพิ่มเติมขอ  10  แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ประกาศมีผลบังคับใชโดยเร็ว  ซึ่งกําหนดใหผูนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในหรือออกไปนอกประเทศโดยมีมูลคารวมกันเกินกวาหนึ่งหมื่นดอลลาร
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา   ตองสําแดงรายการเงินตราตางประเทศนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
ศุลกากรในขณะที่ผานศุลกากรตามกฎหมาย      กฎกระทรวงฉบับนี้เปนกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินซึ่งเปนกฎที่เกี่ยวกับการนําเขา-สงออกซึ่ง
เงินตราโดยตรง   ดังนั้นหากผูใดนําเงินตราเขาหรือออกนอกประเทศโดยไมไดสําแดงใหถูกตอง
ตามที่กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดไว   ถือเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ประกาศหรือคําสั่งอันกําหนดไวเฉพาะเกี่ยวกับการสงหรือนําออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย
อยางชัดเจน   รวมถึงแตงตั้งใหพนักงานศุลกากรเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการ



 227

แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485     หากเปนกรณีคําพิพากษาของศาลซึ่งเปนบรรทัดฐานแตก็ไมผูกมัด
ศาลที่จะตองตัดสินตามในคดีอ่ืน ๆ ไมเหมือนกับการมีตัวบทกฎหมายกําหนดไวโดยตรง    จึงเห็น
วาการมีกฎกระทรวงดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินการตาม
กฎหมายและและประชาชนทั่วไปเพื่อใหเกิดความชัดเจนแนนอนและปฏิบัติถูกตองตามทีก่ฎหมาย
กําหนดอยางเปนรูปธรรมใชเวลาในการดําเนินการนอยและสะดวกรวดเร็วกวา 
      

นอกจากนีก้ารประกาศใชรางแกไขพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. ....  มาตรา 3 (10) กําหนดใหความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมการแลกเปลีย่น
เงิน ........... “  จะทําใหการกระทําความผิดตามประเด็นปญหานี้มีความชัดเจนวากรณีเหลานี้เปน
ความผิดมูลฐานตามอนุมาตรานี้เทานั้น  จะไมเกิดปญหาในการตีความวาเปนความผิดมาตรา 8
ทวิซึ่งถือเปนความผิดฐานลักลอบศุลกากรอันจะนําไปสูความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม  เนื่องจาก
เมื่อกระทําความผิดนี้หรือความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจะเปนความผิดมูล
ฐานตามมาตรา 3(10) เทานั้น  สวนการฝาฝนขอ 10 แหง(ราง)กฎกระทรวงฉบับ 13 พ.ศ. 2497 
ชัดเจนวาเปนความผิดตามมาตรา 8ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 
ถือเปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 ซึ่งมีโทษอาญาสูงกวารวมถึงการยกของ
ดังกลาวเปนของแผนดิน    นอกจากมีความชัดเจนในฐานความผิดตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินแลวยังแกปญหาการทับซอนของการตีความแกการ
กระทําความผิดตาง ๆ วาเปนความผิดฐานใดตามกฎหมายใด  เพื่อมิใหผูกระทําความผิดหลุดรอด
ไปจากการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่กอข้ึน 
 

2) ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานหลีก 
เลี่ยงภาษีศุลกากร  
 

ประการแรกเกีย่วกับการตีความมาตรา 27 แหงพระราชบญัญัติศุลกากร  
พ.ศ. 2469   วาความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปน
ความผิดฐานเดียวกันหรือไมอยางไร  ประกอบกับประการที่สองคือปญหาการตีความในมาตรา 
3(7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมายรวมถึงความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรดวยหรือไมนั้น   ผูวิจัยเห็นวาควรมีการแกไขที่กฎหมายเดิมดีกวาการ
ตีความกฎหมายดังที่เปนอยูในปจจุบัน   คือควรดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับ
ศุลกากรคือพระราชศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งบัญญัติมาตรา 27 ใหเกิดความชัดเจนเนื่องจาก
กฎหมายดังกลาวมีมากวารอยปแลวเพื่อ  ในขณะที่ปจจุบันมีการกระทําความผิดหลากหลาย
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รูปแบบและชองทาง   จึงควรดําเนินการแกไขใหกฎหมายมีความชัดเจนเกี่ยวกับฐานความผิด
ดังกลาวโดยกําหนดใหชัดเจนวา  ”การนําหรือพาซึ่งของที่มิไดผานดานหรือพิธีการศุลกากรโดย
ถูกตองเขามาในราชอาณาจักรและการสงหรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกราชอาณาจักร  ไมวาจะ
เปนของที่มีอากรแตยังมิไดเสียคาภาษีหรือของตองจํากัดหรือของตองจํากัด  เปนการลักลอบหนี
ศุลกากร”   สวนความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรไดแก  “การเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากรหรือในการหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและ
ขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวแกการนําของเขา สงของออก  โดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะตองเสียสําหรับของนั้น”    ทั้งนี้อาจกําหนดใหอยูคนละมาตรา
ตามแนวทางการกําหนดความผิดกฎหมายศุลกากรออสเตรเลียหรือกําหนดใหความผิดฐาน
ลักลอบและมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงอยูในมาตราเดียวกันตามแนวทางการกําหนดความผิด
กฎหมายศุลกากรสหรัฐ) เพื่อจะไดไมกระทบตอมาตราอื่น ๆ และความผิดยอยอื่น ๆ ในมาตรา 27 
ดวยนาจะเหมาะสมกวา 
 
  ประการตอมา  คือการรายงานความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรไปยังสํานักงาน 
ปปง. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2544”  (เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  2544)  ขอ 4 วรรค
ทาย “ลักษณะคดีที่ตองรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นตามขอ 16 แหง
ระเบียบนี้”  ประกอบกับ “ขอตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2544  ฉบับที่1  
(พ.ศ. 2544) ”   ขอ 1 (7)   กําหนดให “ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร    ใหรายงานในคดีความผิดฐานนําเขาหรือสงออก”สรุปแลวก็คือใหรายงานความผิด
ฐานลักลอบหนีศุลกากรในการนําเขาและสงออก ประกอบกับคําสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546 
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาความผิดที่ตองรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. หรือ       
กกปปง. นั้นยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑในการดําเนินการพิจาณาดังกลาว  ปญหา
ดังกลาวควรเรงดําเนินการแกไขใหเกิดความและชัดเจน  กรณีดังกลาวมาตรา 3 วรรคทายของราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวา “ความผิดอาญาตาม (7) จะตองมีลักษณะ
ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความ
มั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ เปน
การกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญหรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรมหรือมีผูทรง
อิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ทั้งนี้ใหกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการ
กระทําความผิดในกฎกระทรวง”    จึงควรเรงผานรางพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกฎกระทรวงมา
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บังคับใชโดยเร็ว    ทั้งนี้ควรมีการกําหนดรายละเอียดหรือนิยาม  ขอบเขตการกระทําตาง ๆ ที่
ชัดเจนไวดังเชนที่มีการกําหนดไวในประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2546 เร่ืองความผิดที่ตองพิจารณา
รายงานไปยังสํานักงานปปง. (รายละเอียดในบทที่ 4.2) วิธีการนี้สามารถแกปญหาในเรื่องเกณฑ
ในการพิจารณาความผิดที่ตองรายงานและปญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับระหวางหนวยงานไดดีกวา
ระเบียบการประสานงาน ฯและขอตกลงตามระเบียบฯ ที่มีอยูในปจจุบัน 
 
  ประเด็นสุดทายเกี่ยวกับการกําหนดความผิดมูลฐานการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
ตามกฎหมายฟอกเงินนั้น   มีขอพิจารณาตาง ๆ ไดแกการเปรียบเทียบกับตางประเทศทั้งใน
ประเทศที่มีกฎหมายฟอกเงินและประเทศที่ไมมีกฎหมายฟอกเงิน  มาตรฐานสากล  ขอพิจารณา
ดานความเหมาะสม  ขอสนับสนุนและขอคัดคานตาง ๆ จากการศึกษาพบวามีขอดีมากกวาขอเสีย
จึงควรบัญญัติใหความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   
แตอยางไรก็ดีควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสงผลในดานลบโดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจจึงควรมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระดับความผิดฐานดังกลาวที่มีความเหมาะสมจะ
กําหนดเปนความผิดมูลฐานจริง ๆ คือ ควรเปนความผิดที่มีพฤติการณบอนทําลายเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงของประเทศและเปนภัยตอสังคมหรือประชาชน     หรือเปนการขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่  หรือเปนการทุจริตในลักษณะกลุมบุคคล ขบวนการหรือใชอิทธิพล  ทั้งนี้ควรให
นิยามความหมายของพฤติการณหรือการกระทําดังกลาวไวใหชัดเจน  รวมถึงลักษณะดังที่กําหนด
ไวในมาตรา 3 วรรคทายแหงรางแกไขพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
นอกจากนี้ควรใหอํานาจเจาหนาที่ในการใชดุลพิจนิจรายงานการกระทําความผิดใดที่เจาหนาที่
เห็นวามีลักษณะเปนการกระทําโดยองคกรอาชญากรรมที่ปราบปรามไดยาก  มีผลตอบแทนมูลคา
มหาศาลและอาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไปยังสํานักงานปปง.ไดอีกประการหนึ่งดวย  
 
  

3) ปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดฐานอื่น 
ตามกฎหมายศุลกากร      
 
  สําหรับความผิดฐานอื่น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรปจจุบันนี้ยังไมมีการกําหนดให
เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เนื่องจากเหตุผลดานตาง 
ๆ ตามที่กลาวไวแลว คือ กฎหมายและบทบาทศุลกากรของไทยที่แตกตางจากในตางประเทศ  จึง
มีผลตอแนวคิดในการกําหนดฐานความผิดและอัตราโทษในตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเปนอยาง
มาก     ดังนั้นประเทศไทยไมสามารถใชเกณฑเดียวกับสหรัฐในเรื่องการกําหนดความผิดและโทษ
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ตามกฎหมายศุลกากรไมได  และยังมีผลตอการกําหนดความผิดมูลฐานอีกดวย  ดังนั้นดวย
ลักษณะกฎหมาย  บทบาทศุลกากรและอัตราโทษจําคุกขั้นสูงของความผิดกลุมนี้จึงยังไมบัญญัติ
เปนความผิดมูลฐานดังเชนประเทศสหรัฐ 
 
  สวนความผิดอีกกลุมหนึ่งในความผิดประเภทนี้ซึ่งมีอัตราโทษขั้นสูงมากกวา 1 ป
คือความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 27 มีอัตราโทษตามมาตรา 27 คือระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป  
ความผิดเหลานี้แมมีอัตราโทษสูงตามขอแนะนํา 40 ประการของ FATF แตในการกําหนดความผิด
มูลฐานมิใชเพียงพิจารณาอัตราโทษเทานั้น   แตตองคํานึงถึงทฤษฎีในการกําหนดความผดิมลูฐาน
และขอดี/ขอเสียประกอบดวย   ความผิดกลุมนี้โดยลําพังไมเปนความผิดหรืออาชญากรรมที่มี
ลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม  , อาญากรรมที่ปราบปรามไดยาก , มีผลตอบแทนมีมูลคา
มหาศาลและกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นแมจะไมสอดคลองกับมาตรการ
ระหวางประเทศหรือในตางประเทศที่มีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางประเทศ
สหรัฐก็ตาม      นอกจากนี้หากมีการบัญญัติใหความผิดฐานตาง ๆ ในกลุมเหลานี้เปนความผิดมูล
ฐานตามกฎหมายฟอกเงินจะมีแตขอเสียตาง ๆ ตามที่กลาวไวในความผิดฐานหลีกเลี่ยงแตจะไม
เกิดผลดีใด ๆ นอกจากมีชองทางในการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินมากขึ้นและเกิดความเคารพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทางศุลกากรมากขึ้นเทานั้น   จึงเห็นวาในเมื่อสภาพสังคม
และกฎหมายในปจจุบันยังดําเนินอยูในลักษณะเชนนี้ก็ยังไมควรบัญญัติใหความผิดฐานตาง ๆ ใน
กลุมนี้เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน       



รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
 
กฤติกา  ปนประเสริฐ, เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองการใชดุลพินิจสงมอบคดีให ปปง. ตามมาตรา  

58 ในโครงการฝกอบรมหลกัสูตร พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรกฎาคม, 2545. 

กฤษฎา ทองธรรมชาติ. ความรูทั่วไปวาดวยกฎหมายเกีย่วกับศุลกากร. (พิมพคร้ังที่ 1)  กรุงเทพ ฯ :  
พิมพดี , 2536.. 

โกเมนทร  ภัทรภิรมย, “ความผิดทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงของชาต”ิ, เอกสารวิจัยสวนบุคคลใน 
ลักษณะวิชาสงัคมจิตวิทยา  วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร  ปการศึกษา 2528-529. 

ความเห็นสาํนกังานคณะกรรมการกฎษฎกีาเลขเสร็จที่ 14/2545 เรื่องการตีความมาตรา 8 ทวิ แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 

ความเห็นสาํนกังานคณะกรรมการกฎษฎกีาเลขเสร็จที่  487/2545 เรื่อง  หารือปญหาขอกฎหมาย 
เกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม (7) ของนยิามคําวา "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา 3 
แหงพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. 

ความเห็นสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเรื่องการพิจารณาทบทวนขอหารือปญหากฎหมายเกี่ยว 
กับความผิดมลูฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 เรื่องเสร็จที่ 363/2547. 

คําพิพากษาหมายเลขแดงที ่ฟ.44/2547. 
คําพิพากษาหมายเลขแดงที ่1810/2547. 
คําพิพากษาหมายเลขแดงที ่2193/2546. 
คําสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546 เร่ืองการกระทําความผดิที่ตองสงเร่ืองใหสํานักงานปองกันและปราบ 

ปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสิน. 
แคทลียา โสภา. อุปสรรคสําคัญของการใชบังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย. วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545. 
จรัญ ภักดีธนากุล, บันทึกการประชุมคณะกรรมมาการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 10 วันที ่13  
จิรวฒุิ ลิปพันธ. มาตรการปองกันและปราบปรามเงินนอกระบบ : ศึกษากรณีการใชโพยกวน. วิทยา 
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นิพนธปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2545. 
ชัยนนัท  แสงปุตตะ. กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิด 

มูลฐาน. วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2541. 
ชูชาติ  อัศวโรจน. คําอธิบายกฎหมายศุลกากร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา , 2542. 
ชูชาติ  อัศวโรจน. ปญหากฎหมายศุลกากรและขอวิเคราะห. พิมพครั้งที่ 1 ตุลาคม 2544,   โรงพิมพ 

เดือนตุลาคม. 
ชูชาติ อัศวโรจน. รวมกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของกับการศุลกากร : คําอธิบายกฎหมาย 

ราคาศุลกากร (ราคาแกตต). (พิมพครั้งที่ 1: กรุงเทพฯ) , โรงพิมพเดือนตุลา,2544. 
ไชยยศ  เหมะรัชตะ, “มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, วารสารนิติ 

ศาสตร  ปท่ี 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2539) 
ไชยยศ  เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน , รพีสาร 13  

(ตุลาคม – ธันวาคม 2538) :  15. 
ไชยยศ เหมะรชัตะ. มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2540. 
ไชยยศ เหมะรชัตะ.มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน.เอกสารวิจัยสวน

บุคคลดีเดน วิทยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร,2540. 
ถวิล   วุสิทธจนิดา, กฎหมายเกี่ยวกับการศุลกากร ภาค 1 วาดวยกฎหมายศุลกากร (ตอนที่ 1 หลักทั่ว 

ไป) , พระนคร : โรงพิมพขาวพาณิชย. 
นิกร  เภรีกุล.  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  Translators-at-Law.Com ,  2543. 
บุหลง  ศรีกนก, “ประวัติกรมศุลกากร”  วารสารศุลกากร ปที่ 6 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม-สิงหาคม 2537, 
ปภาสิริ ภาคอัตถ. การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการดําเนินการกับธุรกรรมเงิน 

สด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั,2545. 
ประกาศกรมศลุกากรที่ 78/2546  เรื่องการกระทําความผดิที่ตองสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสิน. 
ประพันธ  เนตรนพรัตน, คําบรรยายกฎหมายศุลกากร (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจาํกัด  ศึกษา 

สัมพันธ 2520) 
ประมวลกฎหมายอาญา. 
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530. 
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พระราชบัญญัติกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535. 
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่งที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับ 3 ) พ.ศ. 2534. 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
พิเศษ   เสตเสถียร , “บริษัทเกาะเคยแมน,”  วารสารนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16     

พฤศจิกายน 2539. 
มานะ หลักทอง. ราคาทางศุลกากรเกี่ยวกบัสัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ. วิทยานิพนธปริญญามหา 

บัณฑิต,  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2527. 
มานิต  วิทยาเต็ม,  ภาษแีละกฎหมายศุลกากร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบูรพาศิลป , 2529. 
ระเบียบกรมศุลกากรวาดวยการพิจารณาการกระทําความผิดที่ตองสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินพิจารณายึดทรัพยสิน พ.ศ. 2546. 
วิชัย  ตันติกุลานนัท . คําอธิบายกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน .  กรุงเทพมหานคร : 

หางหุนสวนจาํกัดพิมพอักษร , 2543. 
วินัย  ศักดาไกร. กระบวนการฟอกเงินในสถาบันการเงิน : ศึกษากรณี Bank of Credit and  

Commercial  International. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั,2545. 

วีระพงษ    บุญโญภาส.  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2544. 
วีระพงษ   บุญโญภาส . ความหมาย ลักษณะ และวธิกีารของการฟอกเงิน . เอกสารประกอบการ

สัมมนา เรื่อง ประเทศไทยไดอะไรจากกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน .
ศูนยขอมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ,  20 
กรกฎาคม 2541.  

วีระพงษ  บุญโญภาส , บรรยายประกอบการเรียนการสอนวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (LW 644)  
สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิตวทิยาลยั  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ณ หอง
บรรยาย 7309 มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546. 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รวมกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พระ 
ราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของ. โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว. (มปป.) 
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน.คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน และผูมีหนาที่ตอง
รายงานธุรกรรม.กรุงเทพมหานคร:2543. 

สีหนาท   ประยูรรัตน, คําอธบิายพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542,  
กรุงเทพฯ : นิติสนเทศ, 2544. 

สีหนาท  ประยูรรัตน , เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. 

สุรพล สินทรัพย. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ปญหาการดําเนินคดีความผิดฐานหลีกเลี่ยง ภาษี 
ศุลกากร . วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2532. 

เสนีย  ปราโมทย, กฎหมายกรุงศรีอยุธยา. พระนคร : หางหุนสวนจํากดั ศิวพร, 2510.  
แสงโสม   เกษมศรี และวิมล  พงศพิพัฒน, ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสนิทร  รัชกาลที ่1-รัชกาลที่ 3   

(พ.ศ. 2325- พ.ศ. 2394 )  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี , 2523 ) 
หยุด  แสงอุทยั , คําสอนชั้นปริญญาตรีวิชากฎหมาย  ภาค 1  พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
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หลวงสุทธิวาทนฤพฒุิ, ประวัติศาสตรกฎหมาย  พิมพครั้งที่ 4  (พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลยัธรรม 
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หลวงสุทธิวาทนฤพฒุิ, ประวัติศาสตรกฎหมายชัน้ปริญญาโท  พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ 
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อรรณพ  ลิขิตจิตถะ, เอกสารถาม-ตอบประกอบการแถลงและชี้แจงรางพระราชบัญญัติปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ….ตอสภาผูแทนราษฎร. (มปป.) 
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ภาคผนวก ก. 
 

มูลคาการนําเขา-สงออกเปรยีบเทยีบระหวางป 2544 และป 2545 
 

หนวย : ลานบาท 
การนาํเขา การสงออก เดือน 

2544 2545 2544 2545 
มกราคม 239,985 219,894 222,427 212,642 
กุมภาพนัธ 225,253 192,908 226,016 213,855 
มีนาคม 245,627 230,570 256,633 248,481 
เมษายน 219,894 224,806 214,645 212,733 
พฤษภาคม  242,779 229,463 260,426 255,944 
มิถุนายน 221,273 228,497 252,167 251,550 
กรกฎาคม 248,486 245,089 240,578 238,840 
สิงหาคม 234,595 244,392 261,845 256,911 
กันยายน 227,310 232,668 245,603 270,042 
ตุลาคม 224,273 251,565 239,400 276,484 
พฤศจิกายน 230,239 257,543 242,344 274,706 
ธันวาคม 195,593 220,645 222,620 243,526 

รวม 2,755,307 2,778,040 2,884,704 2,955,714 
 
ที่มาของขอมูล : สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมศุลกากร 
จัดทําโดย : สํานักแผนและการตางประเทศ  กรมศุลกากร 
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มูลคาการจับกุมการลกัลอบหนีศุลกากร ป 2544 และ 2545  
 

หนวย : ลานบาท 
ลักลอบ เดือน 

ป 2544 ป 2545 เพิ่ม (ลด)  % 
มกราคม 191.82 198.90 7.08 3.69 
กุมภาพนัธ 120.73 130.97 10.24 8.48 
มีนาคม 178.68 149.11 (29.57) (16.55) 
เมษายน 100.88 174.01 73.13 72.49 
พฤษภาคม  158.27 156.34 (1.93) (1.22) 
มิถุนายน 143.70 198.80 55.10 38.34 
กรกฎาคม 141.28 171.85 30.57 21.64 
สิงหาคม 172.18 464.43 292.25 169.74 
กันยายน 198.53 166.83 (31.70) (15.97) 
ตุลาคม 338.03 111.79 (226.24) (66.93) 
พฤศจิกายน 171.67 432.37 260.70 151.86 
ธันวาคม 113.46 395.20 281.74 248.32 

รวม 2,029.23 2,750.60 721.37 35.55 
 
ที่มาของขอมูล : สํานกัสืบสวนและปราบปราม  กรมศลุกากร 
จัดทําโดย : สํานักแผนและการตางประเทศ  กรมศุลกากร 
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มูลคาการจับกุมการหลีกเลีย่งหนีศุลกากร ป 2544 และ 2545  
 

หนวย : ลานบาท 
หลีกเลี่ยง เดือน 

ป 2544 ป 2545 เพิ่ม (ลด)  % 
มกราคม 52.37 78.25 25.88 49.42 
กุมภาพนัธ 122.71 143.13 20.42 16.64 
มีนาคม 226.76 190.98  (35.78) (15.78) 
เมษายน 54.37 135.04 80.67 148.37 
พฤษภาคม  47.37 45.56 (1.81) (3.82) 
มิถุนายน 47.95 54.09 6.14 12.81 
กรกฎาคม 81.58 138.71 57.13 70.03 
สิงหาคม 144.01 207.67 63.66 44.21 
กันยายน 883.76 75.81 (807.95) (91.42) 
ตุลาคม 275.86 182.18 (93.68) (33.96) 
พฤศจิกายน 500.78 71.30 (429.48) (85.76) 
ธันวาคม 50.29 218.91 168.62 335.30 

รวม 2487.81 1541.63 (946.18) (38.03) 
 
ที่มาของขอมูล : สํานกัสืบสวนและปราบปราม  กรมศลุกากร 
จัดทําโดย : สํานักแผนและการตางประเทศ  กรมศุลกากร 
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ภาคผนวก ข. 
 
USC. Title 19 Customs Service 
 

   ในประมวลกฎหมายนี้ประกอบไปดวยบทบัญญัติทั้งหลายที่เกี่ยวกับการศุลกากร 
ทั้งหมด 22 Chapter 3624 มาตรา ไดแก 
 

1. Collection  Districts  Port,  and  Officers  (Section 1-81)  บท 
บัญญัติที่สําคัญ เชน เร่ืองของอํานาจหนาที่ของศุลกากรในการปฏิบัติงาน  (มาตรา 3, 66) 
คาธรรมเนียม (มาตรา 58a - 58c )  และการกอสรางอาคารสถานที่ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายศุลกากรในที่ซึ่งกําหนดไว เชน แนวเขตชายแดน เพื่อปองกันการลักลอบหนีศุลกากร และ
การใหอํานาจแกเจาหนาที่ศุลกากรบังคับตามกฎหมายนี้ในการสกัดกั้นมิใหนําเรือเขามาตาม 
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีหรือการเดินเรือ (มาตรา70)  เปนตน  

1A. Foreign  Trade  Zones  (Section 81 a)  วาดวยการควบคุมดูแลการ 
กระทาํใด ๆ ในเขตการคาตางประเทศ   

2. The  United  States  International  Trade  Commission  (Section  
91)   คณะกรรมการวาดวยการคาระหวางประเทศแหงสหรัฐ 

3. The  Tariff  and  Related  Provisions (Section 121)  วาดวยบท 
บัญญัติในเรื่องพิกัดอัตราภาษีและบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การหามมิใหมีการนําเขาซึ่ง
สินคาของแหงอื่นนอกจากสหรัฐหรือนอกจากเรือของประเทศซึ่งเปนแหลงกําเนิด (มาตรา 130-
131)  การใหอํานาจศุลกากรในการควบคุมการเดินเรือระหวางศุลกสถาน  ทาเรือตางประเทศ และ
ทาเรือภายในประเทศซึ่งไมมีศุลกสถาน (มาตรา 282-294)  การคนยานพาหนะและบุคคลโดยใหมี
อํานาจสั่งใหหยุด คน และตรวจสอบยานพาหนะ  สัตว และบุคคลที่จะเขามายังสหรัฐ (มาตรา 
482) และการใหอํานาจเจาพนักงานในการสั่งใหบุคคลเขาชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่หากมี
ความจําเปน (มาตรา 507 ) เปนตน 

4. Tariff  Act  of  1930  (Section 1001)  บทบัญญัติในเรือ่งพิกัด 
อัตราภาษี  เชน การใหอํานาจเจาหนาที่ศุลกากรในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการการปฏิบัติ
หนาที่  ปกปองผลประโยชนรายได  การนําเรือเขา  การตรวจผูโดยสาร การนําสินคาตองหามออก
นอกประเทศ และการควบคุมนายหนา   

5. Smuggling  (Section 1701 )  เปนบทกฎหมายที่ใหอํานาจในการบังคับ 
ใชกฎหมายแกศุลกากรเปนพิเศษเพื่อดูแลจัดการปญหาการลักลอบหนีศุลกากร 
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6. Trade  Fair  Program (Section 1751)บทบัญญัติวาดวยการคาทีเ่ปน 
ธรรม 

7. Trade  Expansion  Program (Section 1801)  บทบญัญัติวาดวยการ 
ขยายตัวทางการคา   กฎหมายนี้กําหนดอัตราอากรและอัตราแลกเปลี่ยนในภายใตขอตกลงวาดวย
การคาระหวางประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนภาคี  

8. Automotive  Products (Section 2001)  หรือ Auto Product Trade  
Act  of  1965  เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑเกี่ยวกับรถยนต 

9.    Visual  and  Auditory  Materials  of  Educational, Scientific  and    
Cultural  Character  (Section 2051)    

10.     Customs  Service  (Section  2071)  พิธีการศุลกากร  เชน ใหอํานาจ 
เจาหนาที่ศุลกากรในการปฏิบัติการเรื่องการไดรับยกเวนภาษีและขัน้ตอนวิธีปฏิบัติตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายนี้ (มาตรา 2081)  

11. Importation  of  Pre-Columbian  Monumental  or  Architectural   
Sculpture  or  Murals  (Section  2091)  วาดวยเรื่องการใหอํานาจศุลกากรในการบังคับใช
กฎหมายในเรื่องการนําเขาซึ่งวัตถุจาก Pre-Columbian ใหเปนไปตามใบรับรองจากประเทศ
แหลงกําเนิดซึ่งไดรับรองวาเปนการสงออกมาโดยชอบดวยกฎหมาย  

12. Trade  Act  of  1974  (Section  2101)   บทบัญญัติเกีย่วกับศุลกากร 
ภายใตพระราชบัญญัตินี้  มีความรับผิดชอบในเรื่องการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการทุมตลาด  
และการปฏิบัติอันไมเปนธรรมตอการนําเขา  นอกจากนี้  ยังมีความรับผิดชอบในการระบบการนํา
ดังกลาวไปใชในการพัฒนาประเทศ 

13. Trade  Agreement  Act  of  1979  (Section 2501)    เปนกฎหมายที ่
บัญญัติใหศุลกากรมีอํานาจบังคับใชบทบญัญัติเร่ืองความตกลงซึ่งทําขึ้นภายใตกฎหมายศุลกากร 

14.  Convention  on  Cultural  Property  (Section 2601)       เปน 
กฎหมายที่บัญญัติใหศุลกากรมีอํานาจบังคับใชบทกฎหมายซึ่งหามหรือปองกันการนําเขาวัตถุซึ่ง
เปนทรัพยสินที่มีความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรม       

15.       Caribbean Basin Economic Recovery (2701) ใหอํานาจแก 
ศุลกากรในการบริหารจัดการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่งอนุญาตใหมีการยกเวนอากร
สําหรับส่ิงของทีมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวจากประเทศทางหมูเกาะแคริบเบียน 

16.   Wine Trade  (2801)    
17.       Negotiation and Implement of Trade Agreements  (2901) 
18.    Implement of the Harmonized Tariff Schedule (3001)   คําอธิบาย 
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พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซ   ของคณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร   
19.    Telecommunication Trade (3101) 
20.    Andean Trade Preference (3201)     วาดวยการใหอํานาจแก 

ศุลกากรในการตรวจสอบสิ่งของที่ไดรับการยกเวนอากรจากกลุมประเทศ โบลีเวีย  เอกวาดอร     
โคลัมเบีย และเปรู  ใหมีมาตรฐานตามที่กําหนดไว 

21.    North America Free Trade Agreement Implement (3301)    
22. Uruguay Round Agreements (3501)    ความตกลงในการเจรจารอบ  

อุรุกวัย  เร่ืองกฎแหลงกําเนิดสําหรับประเภทสิ่งทอ 
 

ใน Chapter 5 Smuggling  (Section 1701-1711 )  เปนบทกฎหมายที่ใหอํานาจ 
ในการบังคับใชกฎหมายแกศุลกากรเปนพิเศษเพื่อดูแลจัดการปญหาการลักลอบหนีศุลกากร   
หรืออาจเรียกวา  พระราชบัญญัติตอตานการลักลอบหนีศุลกากร  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1711 
(Citation of chapter :  This  Act be cited as the “Anti-Smuggling  Act” )     ไดแก  มาตรา 
1701 วาดวยพื้นที่ในบังคับของศุลกากร   เชนการกําหนด  ขยายและความตอเนื่อง การบังคับใช
กฎหมายกับพื้นน้ําที่ติดตอกับเขตศุลกากรทางน้ํา     และ  การจับ ยึดเรือ  ความรวมมือตาม
สนธิสัญญา   (มาตรา 1702 ถูกยกเลิก)  มาตรา 1703 การจับและยึดเรือ พาหนะที่เปนของสหรัฐ
และขอสันนิษฐานวาเกี่ยวของกับการลักลอบศุลกากร   มาตรา 1704 การปฏิเสธ เพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนหรือลงทะเบียน  การอนุญาตแกเรือหรือพาหนะที่ถูกสันนิษฐานวาเกี่ยวของกับการ
ลักลอบศุลกากร  การอุทธรณและความคุมกันจากความรับผิด     มาตรา 1705 การทําลายเรือ 
พาหนะที่ถูกริบ   มาตรา 1706 การนําเขาโดยเรือหรือพาหนะที่มีน้ําหนักนอยกวา 30 ตัน   
ใบอนุญาตที่ถือเปนพยานหลักฐานเบื้องตนในเรื่องของแหลงกําเนิดสินคาตางประเทศ    (มาตรา 
1707  ถูกยกเลิก )  มาตรา 1708   เร่ืองเรือบรรทุกเครื่องดื่มประเภทสุราในทาตางประเทศที่จะ
นําเขามายังสหรัฐ   มาตรา 1709 คําจํากัดความของ “สหรัฐ” (United State)   “เจาพนักงาน
ศุลกากร” (officer of the customs)  และ  “เรือบรรทุกที่แลนอยูในเขตนานน้ํา” (hovering vessel)  
มาตรา 1710 บทบัญญัติในสวนตาง ๆ ที่สามารถแยกจากกันได   และมาตรา 1711  ซึ่งบัญญัติวา
ในสวนนี้อาจเรียกไดวา พระราชบัญญัติวาดวยการตอตานการลักลอบศุลกากร 
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ภาคผนวก ค. 
 

การรายงานการโอนเงินระหวางประเทศของสหรัฐอเมรกิา 
 

บุคคลใด 
 
 ขนยายหรือใหบุคคลใดขน 
 ยายเงนิเขามาหรือออกนอก 
 ราชอาณาจกัรเกินกวา 10,000 U.S.  ยื่นแบบ CMIR∗ 
 

กรมศุลกากร 
 
 
 

TFLEC ∗∗วอชิงตัน ดี.ซี              ตรวจสอบและวิเคราะหขอมลู 
                                            

 
หัวหนาสวนราชการ                   การกระจายขอมูลทางการเงนิใหกับ          บุคคลหรือหนวยงาน 
ตางๆ ขอมา                              หนวยงานตางๆ โดยปลดักระทรวง            อ่ืนที่ไมใชสวนราชการ 
                               การคลัง 
 
 
   รัฐบาลกลาง              กรรมาธิการรัฐสภา              กรมตรวจบัญชี          หนวยงานตางประเทศ               
 

                                                 
 

∗ CMIR (หรือแบบศุลกากร 4790) ยอมาจาก Currency and Monetary  
Instrument Report คือแบบฟอรมรายงานการขนยายเงินระหวางประเทศ 

∗∗ TFLEC ยอมาจาก Treasury  Financial  Law Enforcement Center คือศูนย 
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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    ภาคผนวก ง. 
 
คําแปลแบบฟอรมศุลกากร 4790 (รายงานการนําเงนิหรือตราสารทางการเงินเขาหรือออก

จากสหรัฐอเมริกาเกนิกวา 10,000 $) 
 
Part 1 สําหรับบุคคลซึ่งเดินทางออกหรือเขาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
1). ชื่อ (นามสกุล, ชื่อตัว และชื่อกลาง) 
2). หมายเลขบัตรประกันสังคม (ถามี) ถาเปนคนตางชาติใหใชหมายเลขบัตรประจําตัวคนตางดาว 
     หรือหนังสอืเดินทาง นอกนัน้ใหใสหมายเลข EIN (หมายเลขประจาํตัวนายจาง) 
3). วนั เดือน ป เกิด 
4). ที่อยูถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาหรอืในตางประเทศ 
5).  เปนพลเมอืงหรืออยูในบงัคับของประเทศใด 
6).  ที่อยูขณะที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 
7).  หมายเลขหนงัสือเดินทางและชื่อประเทศ 
8).  วนัที่ของวซีาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
9). สถานที่ที่ออกวีซาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
10). หมายเลข immigration alien (ถามี) (หมายเลขตรวจคนเขาเมือง) 
11). เงนิหรือตราสารทางการเงินไดถกู (กรอกชอง 11 A หรือ 11 B) 
 
  A สงออก    B  นําเขา 
- ออกจากเมืองใดในประเทศสหรัฐอเมริกา  - จากเมืองหรือประเทศใด 
- เพื่อไปยงัเมอืงหรือประเทศใด   - มาที่เมอืงใดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
Part 2  สําหรับบุคคลซึ่งทาํการขนสง (shipping), สงทางไปรษณีย หรือไดรับเงินหรือตราสารทาง

การเงนิ 
 
12). ชื่อ (นามสกุล, ชื่อตัวและชื่อกลาง) 
13). หมายเลขบัตรประกันสังคม (ถามี) ถาเปนคนตางชาติใหใชหมายเลขบัตรประจําตัวคนตาง 
        ดาวหรือหนงัสือเดินทาง นอกนัน้ใหใสหมายเลข EIN (หมายเลขประจําตัวนายจาง) 
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14).  วนั เดือน ป เกิด 
15). ที่อยูถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในตางประเทศ 
16).  เปนพลเมืองหรืออยูในบังคับของประเทศใด 
17).  ที่อยูขณะที่อยูในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
18).  หมายเลขหนงัสือเดินทางและชื่อประเทศ 
19).  วนัที่ของวีซาของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
20). สถานทีท่ีอ่อกวีซาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
21). หมายเลข immigration alien (ถามี) (หมายเลขตรวจคนเขาเมือง) 
22). เงนิหรือตราสารทางการเงิน 
23). เงนิหรือตราสารทางการเงิน 

o ไดถูกสงไปยังชื่อและที่อยูตอไปนี้...................................................... 
o ไดถูกรับมาจากชื่อและที่อยูตอไปนี้.................................................... 

24). ถาเงินหรอืตราสารไดถูกสงไปรษณียมา, ถูกขนสงมา (ทางเรือ) หรือถูกสงใหกรอกขอ A และ  
        ขอ B 
 
 A. วิธีการในการขนสง (ทางรถ, ไปรษณียอเมริกัน, ขนสงสาธารณะ เปนตน) 
 B  ชื่อของผูขนสง 
 
Part 3  ขอมูลเกี่ยวกับเงินหรือตราสารทางการเงนิ (ดูคําอธิบายการกรอกแบบฟอรมดานหลงั) 
(ตองกรอกทุกคน) 
 
25). 
ประเภทและมลูคาของเงนิหรือตราสารทางการเงิน มูลคาคิดเปนเหรียญสหรัฐ 
เหรียญ.................................................................    A $ 
เงิน......................................................................    B  
ตราสารอยางอื่น (ระบุประเภท).............................    C  
รวมมูลคาของขอ A, B และ C เทากับ $ 
 
26). ถามเีงนิของประเทศอืน่อยูดวยใหกรอกชอง A และ B (ดูคําอธิบายในการกรอกประกอบ) 
 A. ชื่อเงนิ 
 B. ชื่อประเทศ 
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Part 4  เร่ืองทั่วไป – ใหกรอกโดยผูเดินทาง, ผูขนสงและผูรับทกุคน 
 
27). ทานไดทาํในฐานะตวัแทน ทนายความหรือโดยไดรับมอบอํานาจจากผูอ่ืนใหกระทําการเกี่ยว 
        กับเงิน หรือตราสารทางการเงนินี้หรือไม (ถาใชใหกรอกชอง A, B และ C) 
   ใช    ไมใช 
 
บุคคลซึ่งทานทําการแทน        A ชื่อ    B ที่อยู     C ธุรกิจ,อาชพีหรือวิชาชพี 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายใตความผดิฐานใหการเท็จ ขาพเจาขอประกาศวา ขาพเจาไดทําการตรวจสอบ
รายงานฉบับนี้แลว โดยอาศัยความรูที่ขาพเจามีเต็มความสามารถและเชื่อวารายงานฉบับนี้ไดทาํ
ข้ึนโดยสมบูรณและเปนจริงทุกประการ 
 
28).  ชื่อและตาํแหนง 
29).  ลายเซ็น 
30).  วนัเดือนป 
 








	ปกภาษาไทย
	ปกภาษาอังกฤษ
	หน้าอนุมัติ
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 ความคิดตามกฎหมายศุลกากรและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร
	บทที่ 3 การบัญญัติความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินของไทยและความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินของต่างประเทศ
	บทที่ 4 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางในการแก้ไขความผิดมูลฐาน
	บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

